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RESUMO 

 

TEMPO E ASPECTO NA DEMÊNCIA DO TIPO ALZHEIMER:  

UM ESTUDO LONGITUDINAL 

 

Juliana Barros Nespoli 

 

 Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Linguística, Centro de Letras e Artes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 

como parte dos requisitos à obtenção do grau de Mestre em Linguística. 

 

Orientador: Celso Vieira Novaes 

 

O objetivo deste estudo é investigar possíveis alterações na expressão linguística de 

Tempo e Aspecto de pacientes portadores da demência do tipo Alzheimer (DTA), mais 

especificamente alterações relacionadas à produção. Além disso, objetiva-se contribuir para o 

entendimento acerca do comprometimento cognitivo subjacente a essas eventuais alterações.  

A fim de alcançar esses objetivos, foi desenvolvido um estudo de caso de caráter 

longitudinal. Foi selecionada uma paciente portadora da DTA, que foi submetida a quatro 

aplicações de duas avaliações de naturezas distintas: uma avaliação neuropsicológica, cujo 

objetivo é investigar um comprometimento cognitivo mais geral e conceptual, e uma 

avaliação linguística, cujo objetivo é investigar possíveis alterações na expressão linguística 

de Tempo e Aspecto.  

Em relação aos resultados obtidos por meio da avaliação neuropsicológica, detectou-se 

um declínio até a terceira aplicação dos testes e uma estabilidade na quarta aplicação. Em 

relação aos resultados obtidos por meio da avaliação linguística, foi detectado um 

comprometimento cada vez maior na expressão linguística de Tempo e Aspecto até a quarta 

aplicação. 

A análise desses resultados sugere que as alterações na expressão linguística de Tempo 

e Aspecto, detectadas até a terceira aplicação dos testes, podem decorrer de um 

comprometimento no sistema linguístico ou em sistemas não linguísticos. Já o declínio na 

expressão linguística de Tempo e Aspecto, detectado na quarta aplicação, parece decorrer de 

um comprometimento no sistema linguístico. Foi refutada, portanto, a hipótese de que as 
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alterações na produção de Tempo e Aspecto na DTA são decorrentes exclusivamente de um 

comprometimento cognitivo em sistemas não linguísticos. 

 

Palavras-chave: Tempo; Aspecto; DTA; estudo longitudinal. 
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ABSTRACT 

 

TENSE AND ASPECT IN THE DEMENTIA OF THE ALZHEIMER TYPE:  

A LONGITUDINAL STUDY 

 

Juliana Barros Nespoli 

 

 Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Linguística, Centro de Letras e Artes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 

como parte dos requisitos à obtenção do grau de Mestre em Linguística. 

 

Orientador: Celso Vieira Novaes 

 

 The aim of this study is to investigate any possible impairment related to the linguistic 

expression of tense and aspect by patients with the dementia of the Alzheimer type (DAT), 

more specifically impairments related to the production. Besides, it aims to contribute to the 

understanding of the cognitive disruption underlying these eventual impairments. 

 In order to achieve these aims, it was developed a case study of longitudinal nature. It 

was selected a DAT patient, who was submitted four times to two different evaluations: a 

neuropsychological evaluation, whose objective is to investigate a more general and a 

conceptual cognitive disruption, and a linguistic evaluation, whose objective is to investigate 

any possible impairment related to the linguistic expression of tense and aspect. 

 In relation to the results obtained in the neuropsychological assessment, it was 

detected a decline up to the third assessment and a stability in the fourth assessment. In 

relation to the results obtained in the linguistic assessment, it was detected an increasing 

impairment in the linguistic expression up to the fourth assessment. 

 The analysis of the results suggests that the impairments in the linguistic expression of 

tense and aspect, detected up to the third assessment, may have been originated due to a 

disruption of the linguistic system or of non-linguistic systems. The decline in the linguistic 

expression of tense and aspect, detected in the fourth assessment, seems to derive from a 

disruption of the linguistic system. It was refuted, therefore, the hypothesis that the 

impairments in the production of tense and aspect in the DAT are exclusively derived from a 

disruption of non-linguistic cognitive systems. 
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Introdução 

  

O comprometimento progressivo das funções cognitivas está, em geral, associado às 

síndromes demenciais. Em relação especificamente à demência do tipo Alzheimer (ou DTA), 

funções cognitivas como a memória, os conceitos, a linguagem e outras podem estar afetadas, 

levando à caracterização de um quadro clínico relacionado a sintomas como desorientação, 

confusão, perdas da capacidade de julgamento, mudanças de comportamento e problemas na 

fala. Tal comprometimento interfere, em muitos casos, nas atividades sociais e ocupacionais 

dos dementes. No entanto, o quadro clínico que caracteriza a DTA nos primeiros estágios 

pode ser confundido com o curso natural do envelhecimento, o que faz com que essa 

demência seja sub-diagnosticada. 

 Em razão das dificuldades de diagnóstico, estudos como o de Nitrini et al (2005) 

ressaltam a necessidade de um consenso acerca do diagnóstico da DTA no âmbito médico. 

Dessa maneira, estudos provenientes de outras áreas do conhecimento podem contribuir para 

a elucidação dos problemas decorrentes dos comprometimentos provocados pela DTA, 

refinando cada vez mais a descrição dos sintomas recorrentes. Dentre esses estudos, 

encontram-se alguns estudos oriundos da área da Neuropsicologia, mais especificamente da 

Neurolinguística, que atentam para a descrição e explicação de problemas linguísticos que 

decorrem de lesões ou deterioração cerebral. 

 O presente estudo está situado na área da Neurolinguística e poderá, dessa maneira, 

trazer como contribuição uma descrição da progressão de alguns problemas revelados na 

expressão linguística de prováveis pacientes portadores da DTA. Além disso, este estudo pode 

ter como contribuição teórica a tentativa de esclarecimento de questões acerca da 

representação mental das funções linguísticas de indivíduos normais. 

 Tendo em vista que se propôs investigar, neste estudo, a representação das funções 

linguísticas na mente, partiu-se do pressuposto de que a representação de cada função 

cognitiva, na mente/cérebro, encontra-se em módulos/áreas distintas. Cabe aos estudos 

neuropsicológicos identificar, descrever e explicar os fenômenos concernentes a cada módulo 

ou sistema mental. No que diz respeito ao sistema linguístico, parte-se do pressuposto de que 

o mesmo também seja modular e de que abrigue componentes como o sintático, por exemplo, 

cuja função diz respeito às computações linguísticas a partir de princípios mentais inatos e 

específicos da linguagem. Além disso, a sintaxe também parece ser um componente modular, 

que abriga, dentre outras informações, traços de Tempo e Aspecto.  
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Com vistas a aludir às questões referentes à representação mental de categorias 

linguísticas, adotou-se como paradigma teórico a teoria dos estudos linguísticos conhecida por 

Gerativismo, cujos desdobramentos teóricos atuais visam a propor um desenho de faculdade 

da linguagem no qual esse sistema atenda às condições impostas pelos sistemas de 

desempenho: pelo sistema articulatório-perceptual e pelo sistema conceptual. Passou-se, 

portanto, a dar destaque aos traços linguísticos que fossem conceptualmente motivados.   

Assim sendo, buscou-se, por meio deste trabalho, investigar a expressão linguística 

relativa às categorias sintáticas de Tempo e Aspecto na DTA. Uma vez que múltiplos 

impedimentos cognitivos acometem pacientes portadores dessa demência, é possível que as 

eventuais alterações encontradas na expressão linguística dessas categorias sejam decorrentes 

de um comprometimento em outros sistemas cognitivos, como o sistema conceptual, por 

exemplo, e não de um comprometimento no sistema linguístico. Com o objetivo de contribuir 

para esse questionamento, foi proposto nesta pesquisa que tanto o sistema conceptual quanto a 

expressão linguística de Tempo e Aspecto fossem investigados longitudinalmente. 

Esta dissertação foi dividida em cinco capítulos: os três primeiros capítulos trazem à 

tona a fundamentação teórica deste estudo. Mais especificamente, no primeiro capítulo, 

procurou-se caracterizar o sistema dos conceitos na sua relação com o sistema linguístico; no 

segundo capítulo, procurou-se caracterizar o sistema linguístico, sobretudo, no tocante às 

categorias sintáticas de Tempo e Aspecto; no terceiro capítulo, buscou-se caracterizar a DTA, 

sobretudo, em relação aos comprometimentos cognitivos que poderiam estar relacionados aos 

eventuais problemas revelados na expressão linguística; o quarto capítulo se refere à 

metodologia adotada nesta dissertação; por fim, o quinto capítulo trata dos resultados e das 

possibilidades de análise dos mesmos.  
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1 O sistema dos conceitos 

 

 Pois quando eu era um bebê e chorava e dormia, o tempo se arrastava; 

Quando eu era menino e ria e falava, o tempo andava; 

Quando os anos fizeram de mim um homem, o tempo correu, 

Mas quando fiquei velho, o tempo voou. 

Guy Pentreath 

 

 Objetiva-se, neste capítulo, abordar a estrutura e organização do sistema conceptual 

com base em uma proposta modular de organização das funções mentais. Além disso, busca-

se contemplar as noções de tempo e aspecto dentro desse sistema de modo que sejam 

caracterizadas como representações conceptuais, constituindo componentes inerentes ao 

sistema de conceitos. 

 Este capítulo está subdividido em três seções: na primeira seção, é discutida a proposta 

da modularidade da mente. Na segunda seção, é dado um tratamento à estrutura interna do 

sistema conceptual, bem como aos pressupostos do modelo adotado para esse sistema 

conceptual. Por fim, na terceira seção, são especificadas as noções de tempo e aspecto 

enquanto componentes conceptuais.  

 

1.1 A modularidade da mente 

 

O estudo da mente humana tem configurado um dos principais desafios para a 

comunidade científica. Compreender os processos mentais que permitem o homem perceber, 

agir, aprender, lembrar, falar, dentre outras capacidades, bem como a base biológica que está 

subjacente aos diferentes comportamentos, tem sido uma tarefa que tem envolvido diversas 

áreas do conhecimento, como a Psicologia, a Biologia, a Linguística e outras. Considerando 

que a mente é um nível abstrato que diz respeito a um conjunto de funções executadas pelo 

cérebro e que as ações cerebrais subjazem aos comportamentos (KANDEL, SCHWARTZ & 

JESSEL, 1995), é válido mencionar, de um lado, a possibilidade de se advogar em favor da 

ideia de que todas as funções são executadas pelos mesmos príncipios. De outro lado, é 

possível defender a ideia de que a execução de cada função é regida por princípios específicos 

da mente, podendo estar localizados em regiões específicas do cérebro.  

Um dos principais pressupostos assumidos para a elaboração desta dissertação foi a 

proposta de modularidade da mente. Segundo essa proposta, defendida, dentre outros autores, 

pelo filósofo Jerry Fodor, cada função cognitiva estaria organizada na mente em faculdades 

específicas ou, de acordo com Fodor (1983), em módulos cognitivos. A identificação de um 
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determinado módulo é feita com base em um critério funcional de maneira que um módulo é 

responsável por uma função cognitiva específica. Esse modo de pensar acerca da organização 

dos mecanismos psicológicos deu origem a um modelo de representação funcionalista.   

Para Fodor (1983), o estudo das faculdades mentais sob a ótica da proposta de 

modularidade da mente se contrapõe aos estudos que visam ao entendimento da interação 

entre os módulos em detrimento do entendimento das especificidades de cada um. Além 

disso, contrapõe-se também aos estudos que defendem a ideia de que as funções cognitivas 

estariam representadas como um todo na mente. Dessa forma, é postulada uma organização 

pscicológica modular subjacente aos comportamentos, ao mesmo tempo que é integrada uma 

abordagem computacional ao estudo dos processos mentais, utilizando-se de termos oriundos 

das ciências computacionais, como representação e manipulação de símbolos, dentre outros.  

De acordo com a visão modular acerca da organização das funções mentais, cada 

módulo é constituído por um conjunto de princípios que regem o seu funcionamento, sendo 

tais princípios específicos e limitados, no sentido de que lidam somente com um fragmento 

das informações que circulam por todo o mecanismo cognitivo. O funcionamento específico 

de cada módulo, dessa forma, contribui para os processos cognitivos como um todo à medida 

em que cada um processa informações específicas, trocando tais informações entre eles. Com 

base nessas características de uma visão modular da mente, vale pontuar que uma organização 

mental dessa natureza pressupõe que os módulos cognitivos sejam independentes uns dos 

outros, por um lado, e que interajam, trocando informações, por outro.   

Ao retomar os objetivos de investigação de Fodor (1983), é necessário esclarecer que 

está envolvida, nos processos mentais que levam ao comportamento, a atividade de 

mecanismos psicológicos diferenciados. Portanto, o autor defende que as características 

inerentes de cada mecanismo específico devem ser investigadas antes que seja elaborada uma 

investigação que dê conta da maneira como esses mecanismos ou módulos interagem.  

Com o efeito de ilustração, o autor estabelece uma comparação entre os módulos 

cognitivos e os órgãos do corpo. Cada órgão é responsável por funções específicas e, através 

da interação com os outros órgãos, contribui para o funcionamento do corpo como um todo. 

Embora os módulos ou órgãos abstratos não troquem fluidos, mas sim informações, a 

estrutura mental, de acordo com tal argumento, parece apresentar uma organização bastante 

semelhante à estrutura corporal. Cabe salientar ainda que, bem como é o caso dos órgãos 

físicos, o crescimento e a organização dos órgãos abstratos é guiado pelo programa genético 

específico da espécie.  
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O pensamento subjacente à proposta de modularidade da mente advogada por Fodor 

(1983) teve em grande parte inspiração no estudo desenvolvido no ínicio do século XIX por 

Franz Joseph Gall (1757 – 1828), cuja ascensão na história da ciência se deu pela elaboração 

de sua teoria conhecida por Frenologia. As ideias advogadas por Gall foram precursoras da 

noção de modularidade da mente, recebendo algumas reformulações atuais por autores como 

o próprio Fodor e Chomsky.  

Gall, médico e neuroanatomista, postulou, dentre outras inovações para o meio 

científico, que regiões discretas do córtex cerebral controlavam funções específicas da mente. 

Dessa maneira, ele acreditava que o cérebro não formava um órgão unitário e que poderia ser 

dividido em, no mínimo, trinta e cinco órgãos, cada um correspondendo a uma função mental 

específica. Para ele, até mesmo a generosidade ocupava uma área discreta do cérebro. A ideia 

de que diferentes regiões do cérebro abrigariam funções cognitivas específicas era, portanto, 

equivalente à ideia de que a mente seria composta por funções de naturezas distintas. Assim 

sendo, a mente, de acordo com essa perspectiva, não se trata de uma entidade homogênea e 

sim de uma reunião de faculdades, estando elas dissociadas umas das outras.  

No século XIX, Gall praticava o que se faz atualmente em muitos estudos 

neuropsicológicos no que diz respeito à observação de possíveis dissociações entre funções 

cognitivas. Ao analisar a memória, por exemplo, Gall acreditava que se tratava não de uma 

faculdade unitária, visto que, para ser considerada uma faculdade unitária, um indivíduo que 

tenha uma boa capacidade de memorização teria que ser capaz de memorizar bem qualquer 

tipo de informação, o que pode não corresponder à realidade. Atualmente, muitos estudos que 

buscam encontrar possíveis dissociações na representação mental de certas funções cognitivas 

se voltam para a caracterização de doenças neuropsicológicas com o intuito de encontrar 

dissociações entre as funções que se encontram preservadas e as que se encontram alteradas. 

Ao divulgar seu modo de pensar, Gall foi considerado o proponente da noção de 

localização, ideia segundo a qual as funções cognitivas estariam localizadas em regiões 

específicas do cérebro. No que dizia respeito à linguagem, Gall afirmava estar localizada no 

lobo frontal, na região próxima aos olhos, tendo inclusive apresentado evidências clínicas de 

pacientes que haviam perdido a capacidade de falar após sofrerem lesões nessa região.  

À medida que seus estudos se ampliavam, Gall passou a correlacionar as funções 

mentais que eram mais postas em uso por um indivíduo com as regiões mais protuberantes 

observadas no cérebro, podendo ser comparado a um músculo que cresce ao ser exercitado. 

Tal método de investigação caracterizou a sua teoria frenológica de localização cerebral, que 



 
 

22 
 

teve como principal seguidor o professor do Hôpital de la Charité Jean-Baptiste Bouillaud 

(1796 – 1881), membro e fundador da Societé Phrénologique. A teoria de Gall obteve 

suporte, em grande parte, através das observações apresentadas por Bouillaud, que, ao longo 

de sua vida, teve a oportunidade de analisar mais de quinhentos casos clínicos.  

Embora o método de Gall de relacionar o grau de desenvolvimento de um órgão 

mental ao tamanho da área cerebral correspondente tenha sido amplamente rejeitado 

posteriormente por outros cientistas, impedindo o médico até mesmo de ingressar na 

Académie de Sciences, é necessário ressaltar que algumas de suas conclusões trouxeram 

grandes contribuições para o estudo acerca das funções mentais. Dentre suas contribuições, 

Fodor (1983) salienta a proposição de que as faculdades mentais são de domínio específico e 

de que estão associadas a estruturais neurais distintas. Além disso, o autor salienta também a 

relevância da proposição de que tais funções são geneticamente determinadas.  

Outra crítica atribuída ao método desenvolvido por Gall diz respeito ao seu caráter não 

experimental. Em meados do século XIX, as investigações de Charles Darwin acerca da 

evolução obtiveram destaque sobretudo em razão da utilização de um método de observação 

sistemática dos comportamentos. Um método dessa natureza teve grande repercussão para a 

comunidade científica, influenciando inclusive os estudos psicológicos e levando ao 

surgimento da psicologia experimental, estudo esse que se caracteriza pela investigação do 

comportamento humano e animal em condições controladas. Contudo, as investigações de 

Gall não estiveram imersas nessa atmosfera, visto que foram realizadas alguns anos antes do 

surgimento da piscicologia experimental. Desse modo, a tentativa de Gall de aliar conceitos 

biológicos e psicológicos ao estudo do comportamento culminou na elaboração de uma teoria 

cujos métodos utilizados foram, anos mais tarde, fortemente desafiados em virtude de sua 

natureza não experimental. 

Dentre os autores que assumiram uma posição contrária à defendida por Gall, 

submetendo seus dados a uma análise experimental, pode ser citado Jean-Pierre-Marie 

Flourens. Por volta dos anos 1820, Flourens, ao colocar em prática experimentos atráves dos 

quais eram retirados do cérebro de animais determinados centros funcionais identificados por 

Gall, concluiu que cada comportamento não é proveniente do funcionamento de uma região 

específica do cérebro. De acordo com Flourens, que adota uma concepção globalista do 

funcionamento do cérebro, todas as regiões do cérebro participariam nos processos mentais, 

opondo-se, dessa forma, à concepção localizacionista inaugurada por Gall. Logo, um 

comprometimento que atingisse uma região cerebral específica deveria afetar todas as funções 
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cognitivas igualmente. As conclusões de Flourens foram resgatadas no século XX por 

Lashley. Contudo, assim como o método, as conclusões de ambos os estudiosos foram 

refutadas, sobretudo com as descobertas do neurologista Hughlings Jackson, que, por meio de 

estudos clínicos com pacientes epiléticos, verificou que diferentes processos motores e 

sensoriais estariam localizados em diferentes partes do córtex cerebral. 

Uma vez refutada a proposta globalista de funcionamento do cérebro, retorna aos 

pressupostos teóricos dos estudos sobre a mente a proposta localizacionista das funções no 

cérebro, postulada por Gall, com forte investimento por parte de alguns estudos 

neuropsicológicos. Desse modo, é sustentada, por autores como Fodor, baseando-se em Gall, 

a visão de que as faculdades mentais estariam organizadas em diferentes módulos 

responsáveis por manipular informações específicas. Além disso, tais módulos ocupariam 

regiões específicas do cérebro. Deve ser esclarecido, entretanto, que foi descartada ainda 

assim a proposta referente às correlações estabelecidas entre protuberâncias cerebrais e 

funções cognitivas, bem como a proposta que integrava ao mapeamento das funções 

cognitivas certos aspectos volitivos.  

Embora Gall tenha inicialmente proposto a ideia de localização das funções no início 

do século XIX, foi por meio das observações do neurologista Pierre Paul Broca (1824 – 1880) 

que foi dada a primeira fundamentação clínica consistente à proposta no que diz respeito à 

localização da linguagem. Foi anunciada à Societé d’Antropologie em 1861 por Broca a 

análise do cérebro de um paciente incapaz de falar. Ele constatou que havia uma lesão no 

córtex frontal esquerdo no cérebro desse paciente. Posteriormente, Broca anunciou mais 

outros oito casos semelhantes de pacientes com problemas de linguagem e que apresentavam 

lesão no lobo frontal esquerdo. Desse modo, Broca pôde concluir que o quadro clínico 

caracterizado pela perda da fala, por um lado, e a preservação articulatória e da inteligência, 

por outro, poderiam ser explicados pela presença de lesões na terceira circunvolução do lobo 

frontal do hemisfério esquerdo do cérebro. Essa visão acerca da localização da linguagem 

desafiava a sociedade científica anti-Gall. 

Somente em 1865, Broca publicou suas conclusões. Com base na sua publicação, não 

só é possível reforçar uma proposta de localização das funções distinta daquela proposta pelos 

frenologistas, como também é possível tomar suas análises como evidência para a proposta de 

modularidade da mente, visto que foram identificados casos de traumas cerebrais que 

provocaram problemas de linguagem sem afetar outras funções cognitivas, como o 

pensamento ou o cálculo, por exemplo. Além disso, foi levantada a questão da lateralidade da 
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fala, que prevê que a capacidade de exprimir a linguagem articuladamente estava localizada, 

no caso da maioria das pessoas destras, exclusivamente em um dos hemisférios, no hemisfério 

esquerdo. Deve ser mencionado, no entanto, que anteriormente às investigações de Broca, foi 

elaborado por Marc Dax um manuscrito, datado de 1836, no qual foram relatados mais de 

quarenta casos clínicos a partir dos quais era possível associar os problemas de linguagem a 

lesões no hemisfério esquerdo. Tal manuscrito foi revisado, dentre outros estudiosos, por 

Bouillaud, que já estava convencido de que a linguagem estava localizada na região frontal a 

ponto de, em 1848, oferecer dinheiro a quem lhe apresentasse um caso de paciente com lesão 

frontal e sem problemas de linguagem. Anos mais tarde, passou a ser incontestável que o 

hemisfério esquerdo do cérebro, mais especificamente certas circunvoluções dessa região, é o 

sítio da linguagem (MEHLER & DUPOUX, 1994). 

O distúrbio encontrado por Broca foi denominado por ele de afemia. Contudo, 

consagrou-se na literatura médica o termo afasia, dado por Sigmund Freud. Entende-se por 

afasia os transtornos de linguagem decorrentes de lesões nas regiões cerebrais onde estão 

abrigados os princípios da linguagem, sendo uma dessas regiões conhecida como área de 

Broca, nome atribuído em homenagem às contribuições do neurologista. Distúrbios em áreas 

responsáveis por abrigar informações relativas ao sistema motor, ao sistema conceptual e 

outros podem acarretar alterações observáveis nas expressões linguísticas. Todavia, tais 

alterações não caracterizam uma afasia.  

Uma lesão na área de Broca resulta, dentre outros sintomas, na produção de estruturas 

linguísticas alteradas, sobretudo no que diz respeito aos aspectos sintáticos da linguagem. 

Durante muito tempo, acreditou-se que a afasia de Broca afetava somente a produção dos 

pacientes, permanecendo a compreensão inalterada. Tal hipótese pôde ser refutada a partir do 

estudo de Caramazza & Zurif (1976) no qual foram verificadas alterações de compreensão 

sintática de sentenças por pacientes afásicos de Broca ao lidar com sentenças que dependiam 

essencialmente da análise sintática para ser corretamente interpretada ao passo que o 

desempenho em lidar com sentenças cuja informação semântica auxiliava na interpretação da 

sentença era satisfatório. 

Assim sendo, a descrição das alterações na afasia de Broca promovida por Caramazza 

& Zurif (1976) foi relevante no sentido de apontar (1) as dificuldades de pacientes afásicos na 

compreensão sintática de sentenças e (2) uma dissociação entre as informações sintáticas e as 

informações semânticas ao detectar um comprometimento seletivo dessas informações nos 

pacientes afásicos investigados. A seletividade dos impedimentos encontrada na investigação 
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realizada por esses autores corrobora a proposta de modularidade da mente, mais 

especificamente a proposta de que funções linguísticas e não linguísticas parecem estar 

representadas dissociadamente, uma vez que o sistema de linguagem parece estar afetado na 

afasia ao passo que informações provenientes de outros sistemas permanecem inalteradas. 

 Outro trabalho cujos dados analisados podem ser tomados como evidência empírica 

para a proposta de modularidade da mente, mas que não estava baseado em dados 

provenientes de indivíduos afásicos foi o desenvolvido por Curtiss (1981). A autora apresenta 

três estudos de caso realizados com crianças: o primeiro caso diz respeito a um 

desenvolvimento semântico-conceptual e de atenção preservado em contraposição a um 

desenvolvimento linguístico deficiente; já o segundo caso e o terceiro caso se referem a uma 

preservação no desenvolvimento linguístico em contraposição a uma deficiência no 

desenvolvimento semântico-conceptual e de atenção. A partir da comparação desses casos 

fica transparente a dissociação entre as habilidades cognitivas linguísticas e as habilidades 

cognitivas não linguísticas, como a habilidade conceptual e de atenção, por exemplo. Nos 

próximos parágrafos, apresenta-se uma descrição de cada caso. 

O primeiro caso relatado foi o de Genie, uma criança que havia sido privada do 

convívio social entre seus vinte meses até os treze anos e sete meses de idade. Tal privação 

caracterizou um período do seu desenvolvimento no qual estímulos linguísticos estavam 

ausentes. Quando deixado o isolamento, Genie era capaz apenas de pronunciar e compreender 

poucas palavras adquiridas antes de sua privação. O seu desenvolvimento após esse período 

foi caracterizado pela aquisição rápida e extensiva de vocabulário à semelhança do 

desenvolvimento de habilidades semânticas de outras crianças. Era capaz de realizar 

corretamente testes de natureza neuropsicológica, como, por exemplo, o de ordenar figuras 

para compor uma história, comprovando a sua preservação conceptual e de atenção. Em 

contrapartida, se fosse analisado o seu desenvolvimento morfológico e sintático, observava-se 

um perfil primitivo da aquisição dessas habilidades revelado por meio da falta de elaboração 

morfológica no seu discurso, bem como por meio da ausência de operações sintáticas como, 

por exemplo, a relativização, a pronominalização e o movimento de constituintes. 

O segundo caso relatado por Curtiss (1981) foi o de Antony, cujo diagnóstico era de 

retardo mental. Antony foi analisado entre os seis anos e cinco meses e sete anos e dois 

meses, apresentando uma idade mental inferior a de uma criança de três anos. A análise de 

sua produção linguística apontava para um desenvolvimento linguístico preservado, sendo 

evidenciado pela presença de estruturas sintáticas variadas e de uma elaboração morfológica 
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considerável no seu discurso da qual carecia o discurso de Genie. No entanto, suas 

habilidades semânticas pareciam imaturas, tendo em vista a sua dificuldade em responder 

questões, em compreender o conteúdo inferencial de uma conversa, em utilizar os tempos 

verbais de forma consistente e em produzir sentenças com conteúdo semântico apropriado. 

Além disso, Antony obteve um desempenho insatisfatório na realização dos testes de natureza 

neuropsicológica nos quais Genie, ao ser submetida, obteve sucesso.  

Por fim, o terceiro caso que recebeu um tratamento por Curtiss (1981) foi o de Marta, 

uma menina de dezesseis anos cujo diagnóstico também era de retardo mental. Levando em 

conta a sua produção linguística, que era bastante fluente, deve ser mencionado que seu 

discurso era bem estruturado em termos sintáticos, em contraposição à produção de Genie que 

era considerada agramática. Entretanto, o discurso de Marta era confuso semanticamente, 

diferenciando-se do discurso de Genie, que era apropriado e claro no tocante ao significado 

que se desejava transmitir. Marta, assim como Antony, não obteve sucesso na realização das 

tarefas de natureza neuropsicológica, reforçando o quadro de deficiência conceptual e de 

atenção.   

Bem como os dados de Genie, os dados de Antony e Marta evidenciam uma 

dissociação entre as habilidades linguísticas, mais especificamente as habilidades sintáticas e 

morfológicas, de um lado, e as habilidades não linguísticas, mais especificamente as 

habilidades semânticas, conceptuais e de atenção, de outro. Além da dissociação, pode ser 

verificado por meio dos dados de Antony e Marta que o conhecimento semântico e conceptual 

não foi determinante na aquisição do conhecimento linguístico. Os três casos apresentados no 

trabalho de Curtiss (1981) podem ser adotados como evidência empírica para a proposta de 

modularidade da mente a partir da qual, pode ser prevista uma dissociação na representação 

mental entre as funções cognitivas linguísticas, como a sintática, por exemplo, e não 

linguísticas, como a semântica e conceptual, por exemplo. 

Ao desenvolver um trabalho cujo objetivo era argumentar em favor da proposta de que 

linguagem constitui um instinto humano, Pinker (1994), assim como Curtiss (1981), evidencia 

o grau de autonomia dos sistemas conceptual e linguístico. Para tanto, o autor remonta o 

estudo dos linguistas e antropólogos Edward Sapir (1884-1939) e Benjamin Lee Whorf 

(1897-1941) com o objetivo de tecer críticas e ressaltar a autonomia do pensamento em 

relação à linguagem. Sapir e Whorf foram precursores e estiveram por muitos anos associados 

à hipótese do determinismo linguístico, segundo a qual o pensamento é determinado por 

categorias disponibilizadas pela linguagem. De acordo com tal hipótese, a linguagem seria a 
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responsável por gerar o pensamento. Já a hipótese do relativismo linguístico, uma versão 

menos categórica da hipótese do determinismo linguístico, prevê que as línguas moldam e 

organizam os pensamentos sem os originar, o que justificaria as diferenças no pensamento de 

falantes de diferentes línguas.  

Pinker (1994) ataca essa tendência em associar o pensamento à linguagem, com base 

nos argumentos de que (1) não seria possível a tarefa da tradução de uma língua para outra se 

a linguagem fosse determinante do pensamento e de que (2) a afasia não poderia ser explicada 

por um déficit seletivo que acomete habilidades linguísticas em meio à preservação do 

pensamento. Dessa forma, a questão que se coloca, segundo o autor, é de como os conceitos 

viabilizam a verbalização. Dado um conceito X, é possível que, em uma língua, ele seja 

verbalizado de modo que seja focalizada a característica Y desse conceito e, em outra língua, 

seja verbalizado de modo que seja focalizada a característica W do mesmo conceito. 

Uma vez elaborada uma teoria modularista da mente, cabe aos estudos 

neuropsicológicos em andamento definir quantos módulos existem e quais são esses módulos 

(MEHLER & DUPOUX, 1994). No que diz respeito ao conhecimento linguístico, foi 

defendido por linguistas como Noam Chomsky que esse compõe sim um módulo cognitivo. 

Ao desenvolver uma teoria em que o conhecimento linguístico é o objeto de investigação, 

Chomsky, em seus trabalhos, parte do pressuposto de que linguagem e pensamento crescem e 

amadurecem seguindo caminhos determinados em parte por princípios próprios de cada 

sistema. Dessa maneira, Chomsky adota a proposta de modularidade da mente para os estudos 

linguísticos, entendendo que a mente humana abriga um conjunto de módulos cognitivos 

distintos. Esse conjunto forma um sistema complexo de faculdades que interagem e que, ao 

mesmo tempo, dispõem de certa autonomia na medida em que cada faculdade possui seus 

próprios princípios.  

 Chomsky (1986) entende ser o conhecimento linguístico um estado da mente/cérebro 

relativo a uma faculdade específica da mente, à faculdade da linguagem. A faculdade da 

linguagem constitui, assim, um módulo da mente que possui suas propriedades, estrutura e 

organização específicas. Ao lançar mão dessa proposta, Chomsky (1986) retoma os 

pressupostos de Fodor (1983), embora tenha tecido algumas críticas ao seu modelo
1
. 

 Assim sendo, assumiu-se, nesta dissertação, a visão de Chomsky acerca da 

organização das funções mentais. Chomsky adota a proposta de modularidade da mente, 

assumindo a existência de um módulo especificamente linguístico. Em paralelo, Fodor (1975) 

                                                           
1
 As críticas tecidas por Chomsky a respeito do modelo de modularidade da mente proposto por Fodor não são 

relevantes para este trabalho. 
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destaca a pertinência de se considerar a proposta de um aparato mental responsável por 

abrigar representações conceptuais. Dessa maneira, pode ser advogado que, bem como o 

conhecimento linguístico, o conhecimento conceptual compõe um módulo cognitivo regido 

pelos seus próprios princípios, sendo seu desenvolvimento previsto, em parte, pela 

informação genética da espécie. 

 Optou-se por dar relevo aos sistemas linguístico e conceptual tendo em vista que esses 

são os dois sistemas que interessam para este estudo. A representação desses módulos 

pressupõe uma interação entre eles. Tal interação se dá por meio de uma forma lógica, que é 

uma representação de natureza semântica gerada pelo sistema linguístico que somente pode 

ser interpretada pelo sistema conceptual. Logo, busca-se estabelecer em que consiste o 

componente semântico-conceptual no que diz respeito à sua interface com o sistema 

linguístico, visto que as expressões geradas pelo sistema linguístico são codificadas pelo 

sistema conceptual e vice-versa. 

O próximo capítulo desta dissertação foi elaborado especialmente para apresentar o 

módulo da linguagem ou sistema linguístico, sendo este último o termo que será utilizado 

aqui. Por ora, será abordado o módulo dos conceitos ou sistema conceptual. Optou-se pela 

denominação ‘sistema’ em detrimento do termo ‘módulo’ tendo em vista que se objetiva 

discorrer sobre a organização interna dos aparatos cognitivos. Desse modo, o termo ‘sistema’ 

contribui para que seja dada a ênfase desejada. 

 

1.2 Os conceitos e a sua representação mental 

 

Na área das ciências cognitivas, tem sido considerado que o sistema conceptual é o 

aparato mental responsável pelo pensamento. É considerado ainda que esse sistema dá suporte 

a outros componentes da cognição humana como, por exemplo, ao conhecimento linguístico, 

ao conhecimento matemático e ao conhecimento lógico (BARNER et al, 2008), além de dar 

suporte a informações de natureza visual e motora (JACKENDOFF, 1983). Tal suporte pode, 

de alguma maneira, ser explicado pelo fato de que o sistema conceptual abriga um conjunto 

de princípios que permite a manipulação de informações geradas por outros sistemas 

cognitivos, viabilizando, desse modo, os processos cognitivos que se encontram subjacentes 

ao comportamento humano. Com base nesse pressuposto, considera-se, então, que os 

processos mentais que resultam no pensamento humano tal como pode ser verificado 
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necessitam, sobretudo, de uma estrutura mental conceptual responsável por traduzir em 

conceitos informações provenientes de outras estruturas cognitivas. 

Com o intuito de discutir aspectos concernentes aos processos mentais e partindo de 

um modelo da psicologia que tenta explicar o comportamento humano, Fodor (1975) propõe 

uma explicação acerca da relação entre os comportamentos e os processos cognitivos 

subjacentes segundo a qual a escolha de um determinado comportamento só é possível se 

consideradas as opções de comportamento disponíveis na mente de um determinado 

indivíduo, bem como a situação em que o mesmo se encontra. Segundo o autor, promover a 

escolha de um determinado comportamento diante de uma dada situação é um ato que não 

pode ser explicado somente em função de determinadas preferências ou crenças do indivíduo. 

É, acima de tudo, um ato proveniente da disponibilidade de um sistema mental capaz de 

comportar um conjunto de representações através das quais se torna possível a 

conceptualização da realidade diante de situações inusitadas. Desse modo, um indivíduo age 

de uma determinada maneira em detrimento de outra com base nas opções de representação 

que estão disponíveis no seu sistema conceptual, sendo, então, as respostas aos estímulos 

externos determinadas pelo modo como são atribuídas representações a tais estímulos no 

sistema conceptual. Ao estabelecer um paralelo com a estrutura interna do sistema linguístico, 

o autor salienta que a mesma capacidade de produzir e compreender sentenças as quais um 

indivíduo não havia sido previamente exposto pode ser percebida ao lidar com os conceitos, 

visto que é possível que sejam calculadas opções de comportamento com base nas 

informações disponíveis no sistema conceptual em uma dada situação inédita. 

Ao discorrer sobre a relação entre estímulo e resposta, Fodor (1975) salientou a 

importância teórica de se propor a existência de um aparato mental responsável por 

determinar os comportamentos humanos. Para o autor, o sistema conceptual é responsável por 

preencher a lacuna entre os objetos do mundo real e as referências que tais objetos assumem 

na mente em virtude da sua capacidade de, por um lado, apreender a realidade externa a partir 

das representações previamente disponíveis e, por outro lado, mediar os processos cognitivos 

ao interagir com sistemas de outras naturezas. 

Tendo discutido a pertinência de um sistema conceptual responsável por abrigar um 

conjunto de conceitos, faz-se necessário caracterizar tal sistema com base na sua estrutura 

interna. O estudo do sistema conceptual, conforme tratado por Fodor (1975), deve dar conta 

da natureza dos itens que o compõem, ou seja, dos conceitos. Tais conceitos são apreendidos 

de maneira independente uns dos outros e são regidos por princípios cuja atuação se restringe 
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aos limites do sistema conceptual, distinguindo-se, por exemplo, dos princípios que regem os 

itens que compõem o sistema linguístico, visto que, para a descrição desses sistemas, foi 

assumida a teoria modularista da mente. Contudo, não é plausível interpretar as informações 

geradas pelo sistema conceptual como um produto direto dos conceitos disponíveis, visto que 

tal relação não se dá de forma estática. A relação entre os conceitos e a informação gerada 

pelo sistema conceptual é mediada por computações inerentes aos processos cognitivos que 

incidem sobre os conceitos gerando informações relevantes que servem de input para outros 

sistemas cognitivos, como para o sistema linguístico, por exemplo. Dessa maneira, as 

computações são transformações que incidem nas representações, gerando novas 

representações. 

 As representações geradas pelo sistema conceptual se tratam de pensamento, assim 

como as representações geradas pelo sistema linguístico se tratam de expressões linguísticas. 

Uma das distinções referentes ao produto de ambos os sistemas diz respeito ao fato de que o 

sistema linguístico gera expressões em línguas específicas, como o português, o inglês ou o 

francês ao passo que o pensamento, produto do sistema conceptual, não é gerado através das 

línguas naturais. É, de acordo com Fodor (1975), uma linguagem do pensamento que é gerada 

pelo sistema conceptual e é conhecida por cada indivíduo, tratando-se assim de um 

conhecimento inato.  

 Pinker (1994) retoma em seu trabalho algumas das ideias de Fodor com o intuito de 

esclarecer a noção de linguagem do pensamento. O autor complementa essa noção ao assumir 

que as computações geram pensamento na medida em que a racionalização se dá por meio da 

dedução de novos conhecimentos a partir dos conhecimentos antigos. É salientado ainda que a 

linguagem do pensamento ou mentalês, termo utilizado por Pinker (1994), constitui um 

recurso cognitivo para bebês e animais não humanos e que, além disso, estaria disponível 

inclusive para pessoas que não tivessem linguagem. Conhecer linguagem, portanto, pressupõe 

o conhecimento de como traduzir o mentalês em séries de palavras. 

 Ao fazer referência à relação entre linguagem e pensamento, Pinker (1994) atenta, de 

alguma maneira, para as informações conceptuais que interagem com o sistema linguístico. 

Conforme mencionado no início desta seção, o sistema conceptual comporta informações por 

meio das quais ele pode interagir com outros sistemas, como o sistema visual e o linguístico, 

por exemplo. No que diz respeito à linguagem, o componente através do qual o sistema 

conceptual pode interagir com o sistema linguístico parece ser o componente semântico, cujas 
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propriedades se referem à capacidade de representar a realidade de modo a atribuir significado 

às expressões linguísticas.  

 Um dos principais autores inclinados a investigar o sistema conceptual no que tange à 

sua estrutura semântica foi o linguista Ray Jackendoff. Em seu estudo, Jackendoff (1993) 

busca compreender os princípios que compõem o sistema conceptual, caracterizando-o 

estruturalmente, em detrimento da identificação das computações que incidem nesse sistema. 

Dessa forma, o autor propõe a existência de um nível de representação semântico que abriga 

informações acerca dos significados das expressões linguísticas, tomando como objetivo a 

investigação do significado no nível formal de descrição. O nível de representação semântico, 

logo, é o responsável por manipular os conceitos suscetíveis à verbalização. 

 No tocante ao nível de representação semântico, o autor expõe dois modelos capazes 

de dar conta da interação entre o sistema conceptual e o sistema linguístico. O primeiro 

modelo, que se encontra no seu estudo realizado em 1972, diz respeito a uma representação 

do nível semântico interno ao sistema linguístico e que está relacionado às informações 

semânticas presentes no léxico e ao significado das estruturas sintáticas, sendo tal nível 

determinado pela sintaxe (JACKENDOFF, 1972 apud JACKENDOFF, 1993). Além desse 

nível, é proposto também um nível de representação para as informações pragmáticas, no qual 

é especificada a relação entre o significado linguístico proveniente do nível de representação 

semântico com os aspectos discursivos e extralinguísticos. Por fim, o sistema conceptual 

estaria encarregado de relacionar as informações semântico-pragmáticas com conceitos de 

ordem visual e motora, por exemplo. 

 É relevante destacar que, no modelo proposto em 1972, Jackendoff encara as 

informações de natureza semântica e de natureza pragmática como um conteúdo inerente ao 

sistema linguístico. No entanto, Jackendoff (1993), sendo, em grande parte, influenciado por 

autores como Fodor, Chomsky e Garrett, retoma o modelo proposto em 1972 com o objetivo 

de refazê-lo. O autor decide, então, integrar a estrutura semântica ao sistema conceptual, bem 

como o nível de representação pragmático. O autor argumenta que os níveis semântico e 

conceptual devem coincidir tendo em vista que a integração do sistema semântico ao sistema 

conceptual contribui para um modelo que leva em conta as generalizações cruciais a respeito 

das computações mentais. Sendo assim, no segundo modelo, o nível de representação 

semântico forma um componente inerente ao sistema conceptual, onde são armazenadas as 

informações conceptuais que podem assumir uma expressão linguística no sistema linguístico.  
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As informações léxico-semânticas, com base no segundo modelo proposto por 

Jackendoff (1993), interagem com o sistema conceptual, bem como com a sintaxe. No caso 

especificamente da sintaxe, é proposto um nível de representação por meio do qual o 

componente semântico, agora inerente ao sistema conceptual, e o sistema linguístico, mais 

especificamente as informações geradas após as regras sintáticas, interagem. Jackendoff 

(1993) atribui a esse nível o termo ‘regras de correspondência’. Atualmente, esse nível de 

representação é conhecido por Forma Lógica (FL), no qual, segundo a interpretação de 

Boeckx (2006), o sistema conceptual enxerga a sintaxe e determina o significado das 

estruturas.  

Para Jackendoff, a estrutura conceptual abriga, portanto, representações mentais 

passíveis de verbalização, armazenadas no componente semântico, que funcionam como 

input/output para o sistema linguístico, de um lado. De outro lado, abriga representações 

mentais que não são passíveis de verbalização, já que funcionam como input/output para 

outros sistemas que não o linguístico. 

Dentre os autores que têm dispensado esforços em investigar o componente semântico, 

pode ser citado Chierchia. Chierchia (2003), ao discutir certas propriedades inerentes à 

estrutura semântica, defende que o objetivo que se impõe às pesquisas de cunho semântico é 

determinar o algoritmo interpretativo ou regras que um falante utiliza inconscientemente e 

que permite que sejam atribuídos significados às expressões linguísticas. Com o objetivo de 

exemplificar essas regras, o autor faz referência ao princípio de composicionalidade, 

primeiramente formulado pelo matemático e filósofo Gottlob Frege e, posteriormente, 

incorporado às teorias semânticas. Segundo esse princípio, que pode ser encarado como uma 

das regras do componente semântico, o significado de uma expressão depende da combinação 

dos significados das expressões que a compõem. Dessa maneira, a interpretação de sentenças 

novas depende, em parte, do somatório do significado de cada item que a compõe.  

Chierchia (2003) destaca que os estudos voltados para o entendimento do componente 

semântico podem estar inseridos na abordagem representacional, na abordagem pragmático-

social ou na abordagem denotacional, cada abordagem com seus limites de atuação e suas 

peculiaridades. Nesta dissertação, assume-se a abordagem representacional da estrutura 

semântica e conceptual, que tem como um de seus principais objetivos a compreensão do 

aparato mental responsável por manipular as informações acerca do significado das 

expressões linguísticas. 
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No que diz respeito ao estudo do significado das expressões linguísticas, no início do 

século XX, Saussure incorporou o significado ao seu modelo de linguagem de modo que 

fosse dada ênfase às associações de som e significado nas línguas. Dessa maneira, ele propôs 

que as expressões linguísticas estariam relacionadas a entidades psíquicas denominadas de 

signos linguísticos, que se referem à combinação de uma imagem acústica, também 

denominada de significante, a um conceito, também denominado de significado. É inspirado 

nesse modelo de linguagem que algumas abordagens linguísticas posteriores propuseram o 

desenho do sistema linguístico, como é o caso da abordagem gerativista, por exemplo, na qual 

é central, dentre outras preocupações, o entendimento da relação entre estrutura e significado. 

Tal preocupação surgiu, sobretudo, após as primeiras investigações acerca da propriedade 

computacional das línguas humanas (BOECKX, 2006). 

 Em suma, a organização do sistema conceptual permite que representações, isto é, 

noções abstratas ou símbolos mentais sejam gerados, sendo, muitas vezes, legíveis pelo 

sistema linguístico. Tais representações são as provenientes do componente semântico, 

viabilizando a interação do sistema conceptual com o sistema linguístico.  

 Com a intenção de melhor compreender a estrutura interna do sistema conceptual, 

alguns autores propõem que tal sistema seja organizado em categorias. Jackendoff (1993) 

ressalta que a habilidade de categorizar é um aspecto essencial da cognição humana, sendo ela 

indispensável para a interpretação das novas experiências a partir das experiências prévias. 

Além disso, entender o sistema conceptual a partir de categorias é enxergar a modularidade 

internamente ao sistema.  

Uma maneira de abordar a estrutura interna do sistema conceptual pode ser a sugerida 

por Castilho & Janczura (2002), autores inseridos na área da Psicologia. Segundo eles, cada 

conceito é identificado a partir de uma reunião dos traços que o compõem. A organização dos 

conceitos em categorias tem como critério os traços que alguns deles compartilham. No que 

diz respeito às categorias conceptuais propostas por Castilho & Janczura (2002), essas podem 

apresentar características inerentes que auxiliariam a identificação de seus itens. Sendo assim, 

a natureza ontológica de uma categoria conceptual relaciona-se ao seu conteúdo.  

Na tentativa de entender quais seriam as categorias em que os itens conceptuais 

estariam organizados, é proposta a existência de uma categoria que abrigue os itens existentes 

na natureza e que teriam um alto grau de similaridade, como por exemplo, os animais e as 

plantas. Além da categoria de itens naturais, é proposta uma categoria para os artefatos que 

abrigue itens relacionados à criação do homem.  
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Para comprovar que a categoria dos itens naturais constitui, de fato, uma categoria 

independente da categoria dos artefatos, Keil (1989 apud CASTILHO & JANCZURA, 2002) 

realizou uma investigação na qual crianças deveriam identificar objetos que haviam sido 

alterados e transformados em novos objetos na frente delas. Ao serem solicitadas a identificar 

os novos objetos, as crianças mostraram-se hesitantes ao considerar que um animal, um 

conceito natural, houvesse mudado de identidade apesar de ter sofrido mudanças na 

aparência. Entretanto, as crianças não hesitaram em identificar como novos os objetos da 

categoria de artefatos. Para o autor, essa diferença de atitude por parte das crianças se deu em 

virtude de a categoria de itens naturais possuir algo permanente que reteria a identidade do 

conceito ao passo que a categoria dos artefatos não possui essa essência, o que faz com que 

seja suscetível a alterações. Esse estudo mostrou que cada categoria possui suas propriedades 

intrínsecas que permitem agrupar os itens conceptuais que compartilham as mesmas 

propriedades. 

 Além das categorias mencionadas anteriormente, é proposta também, no estudo de 

Castilho & Janczura (2002), a categoria que abriga itens que denotam um caráter imaterial. 

Essa seria a categoria de itens abstratos, que é caracterizada por forte idiossincrasia. Itens 

como deus ou emoção fariam parte desta categoria, uma vez que dependem da maneira 

pessoal de cada indivíduo para serem interpretados ou conceptualizados.  

 Tendo em vista o desenvolvimento dos sistemas cognitivos nas crianças, pode-se 

questionar se as categorias conceptuais formariam um componente inato do sistema 

conceptual ou se elas emergiriam ao longo do desenvolvimento cognitivo. Com o objetivo de 

propor uma interpretação acerca da origem dos conceitos no que concerne ao seu 

desenvolvimento, Carey (2009) afirma ser necessário, primeiramente, especificar o estado 

inicial do sistema conceptual para que, posteriormente, sejam descritas as mudanças que 

ocorrem ao longo do desenvolvimento, caracterizando os mecanismos de aprendizagem que 

as subjazem. Dessa forma, a autora defende que uma abordagem mais refinada sobre esse 

assunto deve levar em conta três diferentes tipos de processos referentes ao desenvolvimento 

dos conceitos: os processos evolutivos, os processos de aprendizado e os processos 

individuais.  

 Os processos evolutivos, por mais de milhões de anos, levaram à criação dos conceitos 

inatos dos seres humanos. Já os processos de aprendizado, que se dão em um contexto 

histórico-cultural específico, levam à criação de conceitos que são culturalmente 

determinados, podendo variar a sua representação mental em função do contexto em que um 
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indivíduo se encontra inserido. Por fim, existem processos que são individuais e esses 

dependem da maneira como as experiências individuais dialogam com as capacidades 

representacionais inatas e com as representações construídas culturalmente. Com base em 

uma abordagem que leva em conta os processos referentes ao desenvolvimento dos conceitos, 

torna-se possível propor que os diferentes processos levam à construção de itens conceptuais 

que podem ser categorizados com base no processo a partir do qual cada conceito foi 

formado.  

 Assumindo que essas categorias permitem, de algum modo, a conceptualização da 

realidade exterior na mente dos indivíduos, tem-se que muito do que se conceptualiza pode 

ser expresso na linguagem de diferentes formas dependendo da língua, como por exemplo, o 

conceito ‘casa’ que pode assumir a forma ‘casa’ em português, ‘house’ em inglês e ‘maison’ 

em francês. Além disso, são também conceptualizados itens morfossintáticos que são, em 

alguns casos, expressos nas línguas, como é o caso, por exemplo, da noção de plural. Essa 

noção, no português, é, em muitos casos, expressa morfologicamente nos nomes através de 

um morfema ‘–s’. Em oposição, a noção de singular pode ser expressa através da ausência 

desse morfema. No que se refere à conceptualização da distinção entre as noções um/mais de 

um, torna-se imprescindível mencionar os estudos de Barner et al (2007) e o de Barner et al 

(2008), nos quais foi investigada tal distinção a partir de dados de crianças adquirindo 

linguagem e a partir de dados de macacos rhesus, respectivamente.  

 No estudo de Barner et al (2007), os autores puderam perceber que o desenvolvimento 

da distinção conceptual entre um/mais de um, na criança, relaciona-se ao desenvolvimento da 

produção e compreensão da expressão linguística da morfologia responsável por veicular tais 

informações. Eles perceberam ainda que, em crianças adquirindo linguagem, a aquisição da 

morfologia parece fazer com que a distinção conceptual fique mais saliente.  

 Já no estudo de Barner et al (2008), os autores foram mais precisos a respeito do papel 

da morfologia no desenvolvimento da distinção conceptual entre um/mais de um. Eles 

afirmam que essa distinção independe da presença da morfologia, uma vez que o experimento 

com os macacos permitiu constatar que tal distinção não é privilégio dos humanos, mas está 

presente também no conhecimento de espécies sem linguagem. Além disso, eles sugerem que 

a aquisição da morfologia depende do desenvolvimento de recursos conceptuais não 

linguísticos. 

Bem como a distinção conceptual entre um/mais de um é marcada linguisticamente 

através da morfologia, o mesmo acontece em algumas línguas com o conceito de tempo e de 
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aspecto. No presente trabalho, pretende-se investigar especificamente os conceitos de tempo e 

de aspecto, que também são expressos morfossintaticamente em algumas línguas. No que 

concerne às categorias conceptuais advogadas por Castilho & Janczura (2002), é possível 

pensar em uma relação entre as noções de tempo e aspecto com a categoria idiossincrática, 

uma vez que esta trata de itens abstratos e não de objetos concretos presentes na realidade. É 

plausível também assumir o desenvolvimento dessas noções por meio do processo evolutivo 

sugerido por Carey (2009), tratando-se, dessa forma, de conceitos inatos. Assumindo esses 

aspectos como pressupostos, será abordado na próxima seção o conhecimento acerca do 

conceito de tempo e aspecto, partindo da proposta de que, assim como a mente, o módulo dos 

conceitos é um sistema que também é modular, visto que apresenta um componente 

semântico interno responsável por abrigar conceitos distintos, como o de tempo e aspecto, 

através do qual o sistema conceptual e linguístico interagem. 

 

1.3 Os conceitos de tempo e aspecto 

  

Considerando que o sistema conceptual é constituído por um conjunto de conceitos, 

nesta seção, serão tratadas de duas noções que são consideradas neste trabalho como dois 

conceitos inerentes ao sistema conceptual: o conceito de tempo e o conceito de aspecto. 

Embora ambos apresentem uma relação entre si, são noções cuja representação conceptual 

pode ser dada de maneira distinta, visto que Fodor (1975) compreende que a relação entre os 

conceitos é de independência. Desse modo, entende-se que o conceito de tempo, por um lado, 

está relacionado à localização dos eventos em uma ordem sucessiva ou simultânea e, por 

outro lado, o de aspecto está relacionado à constituição interna do ponto que tal situação 

ocupa na localização temporal. Essas seriam as informações conceptuais relevantes para o 

sistema linguístico. 

Vale destacar que o termo ‘conceito’ utilizado para fazer referência tanto a tempo 

quanto a aspecto não deve ser confundido com o termo ‘definição’. O termo ‘conceito’ é 

utilizado neste contexto para fazer referência à representação mental dessas categorias 

inerentes ao sistema conceptual. A seguir, serão apresentadas certas especificidades de cada 

uma dessas noções, sobretudo, as especificidades do sistema conceptual que são relevantes 

para a compreensão dessas mesmas categorias no sistema linguístico. 
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1.3.1 O conceito de tempo 

  

A noção de tempo, diferentemente da noção de aspecto, é, há, pelo menos, dois mil 

anos, alvo de discussão em diversas áreas do conhecimento e tem conquistado o interesse de 

autores tanto no campo filosófico quanto no campo científico. Sabe-se que muito do que se 

produz na ciência lança mão dos conhecimentos provenientes da área da filosofia. Desse 

modo, nesta seção, cujo objetivo é tratar cientificamente do conhecimento conceptual de 

tempo, será contemplado o tratamento dado à noção de tempo tanto do ponto de vista 

filosófico quanto do ponto de vista científico.  

 Dentre os filósofos que buscaram abordar a noção de tempo, há de se mencionar Kant. 

Em sua obra Crítica da razão pura, o autor é responsável por distinguir conceitos 

fundamentais para os estudos filosóficos que, no caso desta dissertação, são fundamentais 

para o estudo da mente. Segundo ele, existe uma distinção entre o conhecimento que é 

inerente a todos os seres, dado a priori, e aquele que é dado a posteriori. O conhecimento a 

priori, também chamado de intuição pura ou sensível, se encontra absoluto na mente humana 

e sua existência independe do entendimento consciente de objetos do mundo e das sensações 

que podem ser despertadas a partir deles. Já a origem do conhecimento a posteriori, também 

chamado de intuição empírica, encontra-se na experiência.  

 Para Kant, duas formas de intuição pura dizem respeito às noções de tempo e espaço. 

Para que qualquer fenômeno seja percebido pelo homem, é necessário que o conhecimento de 

espaço seja inerente a ele. Do mesmo modo, noções referentes a tempo, como sucessão e 

simultaneidade, somente podem ser percebidas uma vez que o homem disponha da noção de 

tempo como um mecanismo da sua intuição pura.  

 Kant aponta ainda para a interação entre o conhecimento inato e o conhecimento 

adquirido por meio da experiência ao afirmar que o conhecimento empírico se trata de um 

composto das informações provenientes do meio e das informações inerentes aos seres 

humanos. Direcionando-se pelas argumentações levantadas por Kant, Chomsky (1986) 

caracteriza o conhecimento prévio como um conhecimento inato, proveniente de princípios 

mentais relacionados às informações genéticas do homem. Através da interação entre o 

conhecimento inato e a experiência fornecida pelo meio, seria possível se dar a aquisição de 

habilidades cognitivas, como a linguagem, por exemplo. A proposta de que tempo e espaço 

dizem respeito a uma intuição pura pode receber uma interpretação segundo a qual essas 

intuições constituiriam princípios que poderiam estar representados mentalmente. Desse 
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modo, pode ser assumido que tempo e espaço são dois princípios de caráter inato e que 

estariam representados no sistema conceptual. Esse conhecimento a priori fundamentaria a 

aquisição de outros conhecimentos por meio da experiência. 

 Tendo em vista a perspectiva de Kant a respeito da noção de tempo, pode-se dizer que 

há um sentido interno para o tempo, que é a pré-condição para que se possa vivenciar a 

realidade, da mesma maneira que se têm os outros sentidos para se experimentar o ambiente 

ao redor. Nesse caso, a sua conceptualização pelos indivíduos poderia ser uma manifestação 

muito particular desse tempo. Isso pode ser observado no momento em que se percebe a 

sensação de que, em certos dias, por diversas razões, determinados eventos transcorreram de 

forma muito rápida, e de que em outros os mesmos eventos transcorreram de forma bem lenta, 

mesmo que o relógio, aparelho construído especificamente para a medida do tempo, diga o 

contrário. A realização de uma atividade interessante parece provocar a sensação de que o 

tempo passa mais depressa ao passo que a realização de uma atividade tediosa parece durar 

muito tempo. 

 Essas situações parecem evidenciar maneiras muito próprias que cada indivíduo tem 

de conceptualizar o tempo de modo que as sensações humanas em relação ao fluxo do tempo 

parecem ser pouco exatas. Além disso, deve ser considerado também que o senso a respeito 

do fluxo do tempo depende em parte da idade dos indivíduos, visto que há uma tendência de 

os processos orgânicos se tornarem mais lentos a medida que um indivíduo envelhece. Desse 

modo, o tempo físico parece transcorrer mais rapidamente se comparado à lentidão dos 

processos orgânicos, conforme pode ser ilustrado por meio da epígrafe deste capítulo. 

 Considerando que a noção de tempo é inerente aos seres humanos, há, portanto, uma 

forma de percepção do tempo que não é particular de cada indivíduo, visto que todos são, em 

princípio, capazes de reconhecer e ordenar a ocorrência dos eventos percebidos pelos nossos 

sentidos. Assim como propõe Kant, existe um conhecimento a respeito do tempo que é 

compartilhado entre os seres humanos: as noções de sucessão e simultaneidade. A primeira 

noção diz respeito ao conhecimento que permite que os eventos possam ser percebidos a 

partir de seus diferentes estágios, podendo ser identificado o que já se passou, o que se passa e 

o que, eventualmente, poderá se passar, tendo em vista o conhecimento de mundo acerca de 

tais eventos. A segunda noção diz respeito ao conhecimento que permite a identificação de 

eventos que podem ocorrer simultaneamente. 

 Embora sucessão e simultaneidade possam ser consideradas noções inerentes ao 

sistema conceptual, mais especificamente relativas ao conceito de tempo, é necessário 
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esclarecer que, conforme ressaltado por Whitrow (2005), a percepção consciente do tempo 

depende de as operações mentais se darem por atos de atenção sucessivos. Isso significa dizer 

que, a menos que dois acontecimentos estejam relacionados de alguma forma, dificilmente 

um indivíduo seria capaz de participar e de perceber claramente dois acontecimentos 

simultâneos tendo em vista as limitações impostas pela capacidade de atenção. De acordo 

com essa visão, a percepção de um evento deve necessariamente preceder a percepção de 

outro, mesmo sendo o indivíduo capaz de localizá-los temporalmente em um momento 

simultâneo. 

 Comrie (1985) propõe uma discussão acerca do conceito de tempo que tem como 

principal objetivo delimitar os aspectos relativos a esse conceito que são relevantes para o 

conhecimento linguístico. Segundo o autor, a representação do conceito de tempo que melhor 

expressaria as inúmeras distinções na expressão linguística feitas nas diferentes línguas seria a 

linha do tempo proposta pelo autor e representada na figura 1. Embora a figura 1 não 

represente questões mais específicas que digam respeito ao conhecimento de tempo, como por 

exemplo, o fluxo do tempo, localizar os eventos na linha do tempo é, para o autor, uma noção 

puramente conceptual. A respeito do fluxo do tempo, pode-se dizer que ele flui porque a 

consciência com a qual ele é percebido se modifica. Assim, a percepção do fluxo do tempo 

pode apresentar um caráter subjetivo a respeito do conhecimento de tempo, não ensejando 

uma representação linguística. Isso quer dizer que o fato de um determinado momento que 

seja conceptualizado como o momento presente estar em constante movimento e de se alterar 

a cada segundo não parece ter relevância para o sistema linguístico.  

 

 

Figura 1: Representação do conceito de tempo segundo Comrie (1985). 

 

A partir da figura 1, o ponto zero pode ser identificado pelo momento presente. Todos 

os eventos que ocorrem em um momento anterior a esse ponto, sendo representado pelo lado 

esquerdo da linha, são localizados no momento passado e todos os eventos que ocorrem em 

um momento posterior a esse mesmo ponto, sendo representado pelo lado direito da linha do 

tempo, são localizados no momento futuro, podendo ou não se concretizar.  
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Para Comrie (1985), a maneira mais extrema de se rejeitar a proposta da linha do 

tempo representada pela figura 1 seria propor a existência de culturas que não tenham o 

conceito de tempo. Dada a conceptualização de tempo através da figura 1, torna-se possível 

compreender uma questão básica, como, por exemplo, os diferentes estágios da vida: 

primeiramente o nascimento, posteriormente o crescimento até a maturidade, para, desse 

modo, chegar até a morte.  

Uma vez que não haja conceito de tempo em uma cultura, para os indivíduos que a 

compartilham, seria natural pensar, por exemplo, nos estágios da vida de modo que, 

primeiramente, os humanos apareceriam mortos, depois, chegassem à vida idosos e o 

crescimento se daria até o indivíduo chegar ao útero de sua mãe. Ou, não seria estranho se 

pensar em um desenvolvimento em que, primeiro, o indivíduo surge como um adulto e, 

posteriormente, se transforma em um bebê, e por fim, alcança a adolescência.  

Sabe-se, contudo, que não há uma cultura em que os indivíduos enxerguem o 

desenvolvimento humano de tal forma. Logo, o conhecimento acerca dos estágios da vida 

pode ser caracterizado pela sequência temporal, conforme proposto pela linha do tempo na 

figura 1. Nesse exemplo proposto por Comrie (1985) a respeito dos estágios da vida, tem-se 

então que, além de os indivíduos pertencentes a qualquer cultura possuírem um conhecimento 

de mundo e um conhecimento lógico, eles possuem também um conhecimento temporal. A 

união desses conhecimentos permite a compreensão dos eventos, nesse caso, dos estágios da 

vida, em uma sequência possível na realidade, de forma lógica, sendo localizados na linha do 

tempo, ou seja, sendo localizados em um momento passado, presente ou futuro. 

 Além de a representação proposta por Comrie (1985) do conceito de tempo não dar 

conta do fluxo do tempo, o autor afirma ser a proposta da linha do tempo também ineficiente 

para expressar os limites de cada instância expressa pela linha do tempo, ou seja, os limites 

que determinam o momento presente, o passado e o futuro. Todavia, o próprio autor afirma 

ser esses limites irrelevantes para a caracterização das oposições gramaticais nas línguas. 

Assim sendo, o autor conclui ser a linha do tempo presente na figura 1 adequada para 

representar o conceito de tempo subjacente às expressões linguísticas temporais das línguas 

naturais, uma vez que esclarece de forma ilustrativa as relações de anterioridade, 

simultaneidade e posterioridade a partir de um ponto de referência. Essas relações são 

expressas pelas estruturas linguísticas que veiculam as informações de passado, presente, e 

futuro, respectivamente. 
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 No tocante às fronteiras que delimitam o momento passado, o momento presente e o 

momento futuro, Whitrow (2005), em seu trabalho, cujo objetivo era tratar da noção de tempo 

a partir de diferentes pontos de vista, discute a possibilidade de tais momentos serem 

delimitados, na verdade, pela experiência subjetiva de se vivenciar os eventos. De acordo com 

essa perspectiva, classificar um determinado evento como pertencente a um momento 

presente e não ao momento passado, por exemplo, dependeria da experiência de um 

determinado indivíduo em conceptualizá-lo de tal forma, expressando linguisticamente tal 

conceito por meio de palavras como ‘agora’ ou ‘neste momento’. Todavia, o autor 

complementa seu ponto de vista, afirmando que é possível estabelecer um conceito de 

momento presente de forma objetiva se for levado em consideração que a ocorrência de um 

mesmo evento tem um ‘agora’ comum para dois indivíduos. Um indivíduo que presencia uma 

árvore sem folhas, por exemplo, tem a mesma impressão de um outro indivíduo capaz de 

presenciar a mesma situação, sendo improvável um dos indivíduos presenciar, ao mesmo 

tempo, a mesma árvore cheia de folhas. Dessa maneira, o momento presente é igual para 

ambos os indivíduos, o que permite propor que as distinções entre passado, presente e futuro, 

embora apresentem alguns aspectos de subjetividade, podem sim apresentar um caráter de 

objetividade. 

 Whitrow (2005), ao debruçar-se sobre o conceito de tempo, salienta ser o sentido de 

passado e futuro um aspecto diferenciador do homem em relação aos outros animais. O autor 

relata que experiências realizadas com animais, sobretudo com chimpanzés, têm demonstrado 

que as atitudes desses animais que, em princípio, parecem ser provenientes de uma 

consciência temporal, na realidade, são provenientes de seu próprio instinto. O autor 

complementa ainda que tais experimentos têm evidenciado que esses animais não parecem ter 

registrado imagens de fatos ocorridos no passado, tampouco parecem ter sentido de futuro. 

Embora tais estudos possam ainda ser questionados no mundo científico, deve-se ressaltar que 

a consciência de tempo enquanto uma capacidade mental que permite a percepção de 

mudança e de sucessão temporal envolve não só uma sensação mas também uma organização 

mental que parece ser particular do homem. 

 A fim de oferecer esclarecimentos acerca da natureza do aparato mental responsável 

por abrigar informações relativas ao conceito de tempo, Whitrow (2005) relata alguns casos 

de pacientes acometidos por uma forma de amnésia conhecida por síndrome de Korsakoff, 

cujo nome havia sido dado em homenagem ao primeiro psiquiatra a fazer seu relato clínico no 

ano de 1890. Tal síndrome é caracterizada por provocar, dentre outros sintomas, distúrbios de 
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registro temporal de memória. Esse distúrbio resulta em uma dificuldade que os pacientes 

portadores dessa síndrome têm de relacionar os acontecimentos registrados na memória com 

novas informações. Além disso, a síndrome de Korsakoff provoca no paciente portador uma 

incapacidade de compreender o fluxo do tempo, de modo que a distância temporal de um 

acontecimento passado pode não ser percebida pelo paciente.  

 Em outras palavras, os pacientes portadores da síndrome de Korsakoff mantêm 

preservadas somente algumas recordações de suas experiências, porém não são capazes de 

organizá-las temporalmente. Dessa forma, os distúrbios do indivíduo portador dessa síndrome 

recaem, dentre outros, na capacidade de localizar os eventos temporalmente, não sendo, 

portanto, o paciente capaz de relacioná-los em termos de anterioridade, simultaneidade e 

posterioridade. Tal característica da síndrome de Korsakoff permite confirmar a hipótese de 

que exista uma estrutura mental conceptual referente ao conceito de tempo, sem a qual um 

paciente portador dessa síndrome está impedido de relacionar as suas recordações em termos 

de sucessão de eventos. 

  Ao considerar o caráter de sucessão dos eventos no tempo, Whitrow (2005) alega ser 

a categoria de tempo responsável por estabelecer a ordem irreversível a partir da qual os 

eventos se organizam. Dada uma sucessão de eventos, é preciso considerar a passagem do 

tempo que, por sua vez, se refere à distinção feita entre ‘antes de’, ‘ao mesmo tempo que’ e 

‘depois de’. É por meio dessa distinção que são contempladas as cadeias de eventos no tempo 

e que os mesmos são classificados temporalmente em passado, presente e futuro. 

 Tendo em vista tal caracterização do conceito de tempo, que de alguma maneira se 

espelha nas intuições de Kant acerca desse conceito e na proposta de Comrie de representação 

desse conceito, pode ser percebido que se trata de uma caracterização baseada em uma ideia 

de avanço linear. Além disso, pressupõe-se que o tempo seja homogêneo e contínuo, ideia que 

ganhou suporte sobretudo com o surgimento de aparelhos de medição do tempo. Entretanto, 

nem sempre se pensou sobre o tempo de modo a entendê-lo como uma categoria linear, 

conforme é argumentado por Whitrow (2005).  

Durante o período cosmológico do pensamento grego, por exemplo, a noção de tempo 

era associada ao seu caráter cíclico. Durante esse período, tendia-se a considerar o tempo 

como uma noção essencialmente cíclica na natureza, visão que aparentemente se contrapõe à 

visão moderna de progressão linear do tempo medida pelo relógio e pelo calendário. A visão 

cíclica, que tinha em grande parte contribuição pela ausência de aparelhos de medição do 

tempo, resultava em uma percepção segundo a qual os eventos passados, presentes e futuros 
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mesclavam-se, uma vez que a expectativa era a de que a história se repetisse em ciclos e os 

eventos tendessem a seguir um padrão pré-estabelecido. Desse modo, poderiam ser 

confundidos, por exemplo, os eventos presentes com os passados, já que eram considerados 

uma mera repetição. 

Ao longo do período medieval, as visões de tempo cíclico e de tempo linear 

coexistiram. De um lado, o poder se concentrava na propriedade de terra, o que sustentava a 

ideia de tempo abundante e associado ao ciclo imutável do solo. De outro lado, observava-se a 

ascensão de uma economia monetária, o que dava ênfase à circulação da moeda e a uma visão 

de mobilidade e aumentava o ritmo de vida das pessoas, fazendo com que o tempo passasse a 

ser considerado algo que parecia escapar continuamente. Tal ascensão culminou, então, na 

ideia amplamente conhecida de que tempo é dinheiro. Foi somente com a chegada do século 

XIX, que trouxe consigo as ideias evolucionistas, que passou a prevalecer a visão de tempo 

linear como um progresso contínuo sem repetições em detrimento da visão cíclica do tempo.  

Todavia, Comrie (1985), ao posicionar-se diante de tal mudança histórica de 

pensamento, afirma ser a visão cíclica e a visão linear do tempo uma distinção meramente 

cultural, não caracterizando, portanto, uma distinção inerente ao conhecimento do homem 

referente ao tempo. A noção de sucessão, mais especificamente, as noções de anterioridade e 

posterioridade, inerentes ao conceito de tempo, são compatíveis com ambas as visões 

culturais acerca do tempo. Além disso, o autor enfatiza que tal distinção cultural não tem 

repercussão nas categorias gramaticais de tempo. 

Levando em consideração a ideia de que exista um conhecimento de tempo inerente ao 

sistema conceptual e que é compartilhado por todos os seres humanos, pode-se fazer uma 

breve referência ao que se propõe na física acerca dessa noção. Dahmen (2007), ao tratar da 

noção de sucessão dos eventos como uma forma de manifestação do conhecimento de tempo, 

chama a atenção para a ideia de causalidade levantada pelo filósofo Leibniz. Segundo o 

filósofo, o tempo é uma sucessão de eventos relacionados por uma cadeia de causalidade. 

Dessa maneira, a percepção do fluxo do tempo é possível porque uma causa gera um efeito 

(DAHMEN, 2007). Desse modo, nada que tenha uma relação de causa e efeito pode ter a 

ordem invertida.  

Ao relacionar a noção de sucessão à noção de causa e efeito, observa-se uma relação 

entre o conhecimento temporal e uma forma de conhecimento lógico que se aproxima do 

Princípio da Causalidade. Para Leibniz, se não houvesse essa associação, não haveria tempo, 

uma vez que no universo sempre existirá a causa e o efeito dos eventos. Sendo assim, 
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questões que surgiram com a Teoria da Relatividade, de Einstein, foram resolvidas, como por 

exemplo: se a relação temporal entre dois eventos depende do estado do observador, seria 

possível se movimentar de um jeito tal que, para alguém parado, o evento A ocorre antes de B 

e, para quem se movimentou, o B ocorre antes do A? Segundo o Princípio da Causalidade, a 

sucessão dos eventos só poderia se dar em uma direção, respeitando a relação de causa e 

efeito. 

Além disso, os eventos não voltam ao estágio inicial, pois, ao estarem suas etapas de 

sucessão ligadas pela relação de causa e efeito, devem obedecer ao Princípio da 

Irreversibilidade. Dahmen (2007) fundamenta esse princípio ao pontuar que os objetos do 

nosso dia a dia são formados por um grande número de moléculas e, apesar de o movimento 

de cada objeto ser mecanicamente reversível, em conjunto, há uma probabilidade ínfima de 

que todos eles revertam seu movimento espontaneamente. 

 Tendo sido explicitado, de maneira sucinta, o que se entende por conceito de tempo na 

filosofia e na física, pode-se contrastar o ponto de vista das duas áreas do conhecimento, 

afirmando que, por um lado, na filosofia, sobretudo com Kant, tempo e espaço são 

focalizados a partir da sua estruturação na mente. Por outro lado, na física, focaliza-se a 

estruturação de tempo e espaço no universo. Sendo assim, questiona-se se essas categorias 

existiriam independentemente de serem conceptualizadas, ou seriam elas algo que depende, 

de alguma maneira, da conceptualização na mente. 

 Talvez, essa questão possa ser estendida a uma das indagações propostas por Dahmen 

(2007): “podemos concluir que nossa incapacidade de lembrarmo-nos do futuro é um 

problema intrínseco do nosso ser enquanto para a natureza não haveria esta limitação?” 

(DAHMEN, 2007, p. 54). Se a resposta para essa pergunta for afirmativa, isso quer dizer que 

o sistema conceptual seria limitado para apreender a realidade, enquanto que tempo e espaço 

se manifestariam em sua plenitude na natureza. No entanto, o autor oferece a seguinte 

resposta: “se nós, como humanos, nada mais somos do que um organismo sujeito às leis da 

natureza, então, as leis que se aplicam a ela também devem se aplicar a nós” (DAHMEN, 

2007, p. 54). Se a resposta de Dahmen for levada em consideração nos estudos de tempo e 

espaço, não será de grande relevância para o presente trabalho pensar na dependência ou não 

dessas noções ao sistema conceptual, embora se saiba que elas são sim conceptualizadas na 

mente humana. Em poucas palavras, pode ser dito que a capacidade de conceptualização 

temporal das fases sucessivas dos eventos é viável, pois a mente é adaptada ao mundo e o 

mundo, por sua vez, está em constante mudança. 
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 Embora as noções conceptuais mais básicas sejam a de tempo e espaço, neste estudo, 

pretende-se dar lugar, além da noção conceptual de tempo, à noção conceptual de aspecto. Por 

se aproximar da noção de tempo, a noção de aspecto tem sido tradicionalmente pouco 

estudada. Assim sendo, é oferecido um tratamento ao conceito de aspecto na próxima 

subseção deste capítulo. 

 

1.3.2 O conceito de aspecto 

 

 Bem como o conceito de tempo, o conceito de aspecto também pode ser considerado 

um constituinte do sistema conceptual, embora seu estudo não tenha recebido o mesmo 

destaque. É necessário mencionar ainda que ambos os conceitos encontram-se subjacentes a 

certas expressões linguísticas das línguas naturais. Neste estudo, foi adotada a proposta de 

autores como Fodor (1975) e Jackendoff (1993), segundo a qual parte do conhecimento 

semântico das estruturas linguísticas reside no sistema conceptual. Portanto, ao tratar de 

noções como tempo e aspecto, é verificada uma distinção semântica que pode ser encarada 

como uma distinção conceptualmente motivada, logo, podendo ser representadas 

separadamente nesse sistema. 

 Comrie (1976) discute em seu trabalho a noção de aspecto. Embora o autor relacione 

tal noção ao conceito de tempo, é apresentada em seu trabalho uma distinção semântica entre 

ambas as noções. O autor sugere que, ao considerar a representação proposta na figura 1 para 

o conceito de tempo, disponível na subseção 1.3.1, por um lado, uma dada situação pode estar 

localizada em um ponto na linha do tempo, o que caracteriza uma localização temporal da 

situação. Por outro lado, o contorno do ponto que tal situação ocupa na linha do tempo diz 

respeito a uma noção conceptual aspectual da situação.  

 O conceito de aspecto pode apresentar uma nuance semântica que pode ser de 

perfectividade ou de imperfectividade. A presença da noção de perfectividade resulta em uma 

interpretação da situação de maneira que a mesma seja compreendida como um todo, com 

começo, meio e fim, sem ser dada ênfase a nenhuma de suas partes internas constitutivas. Já a 

presença da noção de imperfectividade resulta em uma interpretação da situação de maneira 

que a mesma seja compreendida de dentro, sendo dada ênfase as suas partes internas 

constitutivas. No que tange à noção semântica de imperfectividade, pode ainda ser 

estabelecida uma distinção semântica que diz respeito à noção de habitualidade e à noção de 

continuidade. No entanto, Comrie (1976), embora reconheça tal distinção, afirma se tratar a 
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noção de imperfectividade uma categoria única, podendo ser representada por um único 

conceito. 

 Outras distinções aspectuais podem ser mencionadas se levado em consideração que, 

dentre as informações semânticas que caracterizam certos itens lexicais, podem ser 

verificadas informações aspectuais relevantes para o sistema conceptual. As informações 

aspectuais que dizem respeito às informações semânticas de certos itens lexicais recebem por 

Comrie (1976) o tratamento de aspecto inerente, que pode ser verificado em várias classes de 

itens lexicais. Tais informações aspectuais podem ainda interagir com outras oposições 

aspectuais.  

 Dentre as propriedades aspectuais inerentes, Comrie (1976) destaca a oposição 

aspectual entre uma situação durativa e pontual, oposição relacionada a uma situação que 

apresenta uma duração dentro de um período de tempo ou não. O autor apresenta também a 

oposição aspectual entre uma situação télica e atélica, que está relacionada à presença ou não 

de término definido da situação. Por fim, o autor salienta a oposição aspectual entre uma 

situação dinâmica e estativa, que está relacionada à presença ou não de qualquer dinamicidade 

em sua constituição. 

 Face às diferentes informações semânticas aspectuais que são relevantes para o 

sistema conceptual, sobretudo no que diz respeito aos conceitos de tempo e aspecto, faz-se 

necessário esclarecer de que maneira essas informações se manifestam no sistema linguístico. 

Nesse sentido, deverá ser contemplada a representação das categorias de tempo e aspecto no 

sistema linguístico, bem como foi contemplada no sistema conceptual.  

 Em resumo, neste capítulo, foi oferecido um tratamento ao sistema conceptual, 

sobretudo no que diz respeito aos aspectos desse sistema que interagem com o sistema 

linguístico. Mais especificamente, foram abordadas as noções de tempo e aspecto em uma 

perspectiva mentalista, com o intuito de delimitar os aspectos referentes à noção conceptual 

dessas categorias que dialogam, de alguma maneira, com o sistema linguístico. Dada a 

distinção entre sistema conceptual e sistema linguístico, bem como a distinção entre a noção 

de tempo e a noção de aspecto, assume-se como pressuposto teórico a proposta de 

modularidade da mente, segundo a qual funções distintas, assim como conceitos distintos, são 

representadas separadamente na mente. 

 No próximo capítulo, será proposto um modelo de representação do sistema 

linguístico, incluindo as categorias de tempo e aspecto nessa representação. Para isso, foram 

utilizados os pressupostos da Linguística Gerativa, assumindo-a como paradigma teórico. 
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2 O sistema da linguagem  

  

Languages are the best mirror of the human mind. 

Leibniz 

 

Neste capítulo, pretende-se explorar o conhecimento relativo ao sistema de linguagem 

no tocante aos pressupostos defendidos pelo paradigma da Linguística Gerativa. Além disso, 

pretende-se tratar tempo e aspecto no que diz respeito à sua representação no sistema 

linguístico, mais especificamente no componente sintático. Para tanto, foi levada em 

consideração a noção conceptual de tempo e aspecto em relação à localização e ao contorno, 

respectivamente, dos eventos na linha do tempo proposta por Comrie (1985). Foi levado em 

consideração também que essa parece ser uma informação relevante para o sistema 

linguístico. Sendo assim, será tratado o modo como os conceitos de tempo e de aspecto são 

expressos linguisticamente, bem como a distinção básica entre essas categorias linguísticas. 

Sabe-se que existe na Língua Inglesa uma distinção terminológica concernente à 

noção conceptual de tempo e a gramaticalização do mesmo, sendo o primeiro denominado por 

time e o segundo por tense. Na Língua Portuguesa, no entanto, há somente o termo ‘tempo’ 

para fazer referência aos dois conceitos. Uma vez que se pretende caracterizar tempo nas suas 

duas instâncias sem provocar qualquer tipo de confusão terminológica, será adotado o uso da 

letra inicial minúscula em tempo quando a referência disser respeito à noção conceptual de 

tempo e o uso da letra inicial maiúscula (Tempo) quando a referência disser respeito à 

categoria linguística. Assim como Tempo, a palavra ‘Aspecto’ também será grafada com a 

letra inicial maiúscula quando a referência for à categoria linguística em oposição à palavra 

‘aspecto’ grafada com a letra inicial minúscula, cuja referência diz respeito à noção 

conceptual. 

A primeira seção deste capítulo diz respeito à descrição do modelo de sistema 

linguístico adotado. Busca-se, com esse modelo, caracterizar a linguagem no tocante à sua 

representação mental. A segunda seção tem por objetivo oferecer o tratamento de um dos 

componentes do sistema linguístico: a sintaxe. Finalmente, na terceira seção, serão 

contemplados Tempo e Aspecto enquanto categorias do sistema linguístico. 
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2.1 A linguagem e a sua representação mental 

 

A linguagem é o que caracteriza o ser humano. Dessa forma, entender esse 

conhecimento, que é a parte mais acessível da mente através do comportamento da fala, é 

entender a natureza humana (PINKER, 1994). No entanto, o comportamento da fala é 

somente uma parte ínfima de todo o conhecimento que se encontra subjacente. Parte desse 

conhecimento subjacente diz respeito a um sistema de computações que corresponde ao 

conhecimento de linguagem. 

O conhecimento linguístico é representado na mente/cérebro por uma faculdade da 

linguagem ou sistema linguístico. Segundo Hauser, Chomsky & Fitch (2002), esse sistema se 

desenvolve a partir de um código genético que prevê uma organização hierárquica, gerativa, 

recursiva e virtualmente ilimitada. Com o objetivo de caracterizar esse sistema, teve destaque 

o paradigma teórico gerativista ou gerativismo, cujo nome se relaciona ao propósito de 

entender o mecanismo capaz de gerar todas e somente as sentenças de uma língua. Esse 

modelo teórico surgiu em 1957 e teve como principal motivação, na época, a insatisfação por 

parte de alguns teóricos, dentre eles Noam Chomsky, com o modelo teórico vigente na área da 

Linguística.  

Durante a primeira metade do século XX, os estudos linguísticos apoiavam-se na 

abordagem behaviorista que tinha o linguista Leonard Bloomfield como um dos principais 

propagadores. De acordo com essa abordagem teórica, a linguagem era entendida, sobretudo, 

como uma resposta aos estímulos externos, tratando-se, assim de um condicionamento social. 

A constante repetição da resposta aos estímulos faria da linguagem um hábito, o que 

caracterizaria, dessa forma, o comportamento linguístico dos falantes de uma língua.  

Chomsky rejeitou a proposta behaviorista, a partir da qual se dava ênfase ao caráter 

comportamentalista da linguagem. Dentre os argumentos que sustentaram tal rejeição, foi 

utilizado o argumento segundo o qual o comportamento linguístico humano é caracterizado 

basicamente pelo seu aspecto criativo. Dessa maneira, em uma língua, poderá ser produzido 

um conjunto inédito e infinito de sentenças. Uma vez refutada a proposta de que o 

comportamento linguístico é uma resposta previsível, é dado espaço ao modelo teórico 

gerativista, que defende o aspecto criativo da linguagem a partir de uma abordagem 

mentalista, já que uma proposta comportamentalista, conforme a verificada no modelo 

behaviorista, não explicaria o caráter criativo da linguagem. 
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O surgimento da Linguística Gerativa foi caracterizado, portanto, como uma tentativa 

de abordar as questões linguísticas a partir de uma perspectiva mentalista. Sendo assim, o 

objeto de estudo da Linguística Gerativa deve consistir nos princípios mentais que estão 

subjacentes às expressões linguísticas (CHOMSKY, 1986). Nesse sentido, pode-se dizer que 

houve uma mudança no que dizia respeito ao objeto de investigação: em abordagens 

anteriores, buscava-se compreender de que modo se dava o comportamento humano; já a 

partir de estudos gerativistas, passou-se a investigar os estados que compõem a mente. Nesta 

dissertação, pretende-se investigar aspectos da linguagem humana a partir de uma perspectiva 

da linguística que se insere no quadro teórico proposto pelo paradigma gerativista. 

 Com o intuito de propor as bases para uma investigação dos estados mentais, 

Chomsky (1988) divulga quatro questões que têm dado suporte aos estudos que buscam o 

entendimento da linguagem enquanto um sistema mental, a saber: (1) Qual é o conteúdo do 

sistema de conhecimentos do falante de uma determinada língua particular? (2) Como esse 

sistema de conhecimentos se desenvolve na mente do falante? (3) Como o sistema de 

conhecimentos adquirido é utilizado pelo falante? (4) Quais são os sistemas físicos no cérebro 

do falante que servem de base ao sistema de conhecimentos linguísticos? 

 Em linhas gerais, pode-se dizer que as questões propostas para o programa gerativista 

fazem referência à natureza do conhecimento linguístico, à aquisição desse conhecimento, ao 

uso desse conhecimento e aos mecanismos físicos que suportam esse conhecimento, 

respectivamente. No que diz respeito especificamente à pergunta de número (1), pode-se dizer 

que essa faz referência ao conhecimento interiorizado que um falante tem de sua língua que 

lhe permite ter intuições sobre ela. 

Esse conhecimento é denominado na teoria de competência linguística que, por sua 

vez, é compreendida em contraposição ao conceito de desempenho, ou seja, a realização 

concreta desse conhecimento posto em situações reais de comunicação. O modo como esse 

conhecimento é realizado concretamente diz respeito à questão de número (3). Considerando 

o par competência/desempenho, observa-se que o interesse da Linguística Gerativa recai no 

entendimento a respeito do conhecimento, ou seja, na competência. No entanto, para fins 

metodológicos, o acesso a esse conhecimento muito depende do olhar que se lança para o 

desempenho, pois esse, embora seja fruto da interação entre a gramática e outros módulos 

cognitivos, muito pode revelar acerca da estrutura do sistema de conhecimento em questão. 

Ao buscar entender o conhecimento, ou seja, a gramática mental de um falante, supõe-

se que devam ser descritos o conjunto de princípios inatos e o conjunto de parâmetros 
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específicos de sua língua. Desse modo, deve-se pressupor que o sistema linguístico que diz 

respeito ao conhecimento de uma língua particular seja composto por um conjunto fixo de 

princípios inatos e uma série finita de princípios parametrizáveis, cuja fixação se dá na fase de 

aquisição de linguagem. 

A segunda questão alude aos estados mentais que correspondem ao processo de 

aquisição de uma língua. Nesse sentido, o programa de investigação gerativista busca, dentre 

outros objetivos, explicitar especificamente o que compõe a Gramática Universal (GU), isto é, 

qual conhecimento linguístico diz respeito ao componente inato que todos os seres humanos 

compartilham antes de serem expostos a dados linguísticos e que sustenta, após exposição aos 

dados linguísticos, o desenvolvimento de uma língua particular. Ao compreender o papel da 

GU no processo de aquisição de linguagem, torna-se mais claro o desenvolvimento do sistema 

mental de conhecimento que culmina na gramática particular de uma língua.  

No que tange à quarta questão, apesar de todo avanço nas pesquisas científicas, muito 

pouco pode ser dito a respeito da resposta a essa pergunta. Determinar com precisão quais 

mecanismos neurais abrigam traços mentais específicos ainda constitui uma tarefa árdua para 

a ciência. No entanto, estudos voltados para a investigação da relação entre lesão cerebral e 

comportamento subsequente podem chegar a ser elucidativos no tocante a essa questão.  

 Embora as quatro questões apresentadas sejam de grande relevo para os estudos 

gerativistas, somente às questões de número (1) e (2), em especial à questão de número (2), 

tem sido atribuído um lugar central na investigação. Desse modo, ao dar relevo aos princípios 

que compõem o sistema de conhecimento linguístico, dois conceitos devem ser discutidos. 

Em primeiro lugar, deve-se mencionar o caráter inato desse conhecimento. Em segundo lugar, 

deve-se mencionar o seu caráter específico. 

No que diz respeito ao caráter inato do conhecimento linguístico, conforme propõe 

Chomsky (1986), a aquisição de uma língua se dá em um percurso que é, em parte, 

determinado intrinsecamente. Assim sendo, o desenvolvimento do sistema linguístico é regido 

por princípios geneticamente determinados e comuns a todos os seres humanos. Um dos 

argumentos em favor da ideia de que o sistema de linguagem é regido por princípios inatos é 

o chamado argumento da pobreza do estímulo. O argumento da pobreza do estímulo tem 

relação com o contraste observado entre a complexidade e especificidade do conhecimento 

linguístico que se adquire e a limitação dos dados disponíveis. Além disso, pode ser verificada 

uma rapidez no processo de aquisição de linguagem pelas crianças. Dessa forma, o caráter 

inato do conhecimento linguístico pode ser evidenciado através da observação da 
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complexidade a que se chega ao final do processo de aquisição de linguagem e do 

desenvolvimento da competência linguística de forma intacta e uniforme a partir de um 

conjunto de dados disponíveis que são limitados e, até mesmo, degenerados. 

 No que diz respeito ao caráter específico do conhecimento de linguagem, tem-se que o 

sistema que dá conta desse conhecimento, também denominado de faculdade da linguagem, é 

entendido por ser um componente particular da mente humana. Seguindo essa perspectiva, a 

mente seria composta por um sistema complexo de faculdades que interagem e que, ao 

mesmo tempo, dispõem de certa autonomia na medida em que cada faculdade possui seus 

próprios princípios. A faculdade da linguagem interage, sobretudo, com os sistemas de 

desempenho, sistemas que, na teoria linguística, são considerados os que colocariam em uso 

as informações linguísticas. Esses sistemas são o articulatório-perceptual e o conceptual, 

sendo esse último contemplado no primeiro capítulo desta dissertação, mais especificamente 

na seção 1.2. Logo, os princípios linguísticos são específicos da faculdade da linguagem, que, 

por sua vez, forma um sistema modular na mente humana. No capítulo 1 desta dissertação, 

mais especificamente na seção 1.1, na qual é esclarecida a proposta de modularidade da 

mente, foram mencionados alguns estudos, como o de Curtiss (1981), por exemplo, que, de 

alguma forma, ao evidenciar empiricamente tal proposta, evidenciaram também um certo grau 

de autonomia do sistema linguístico em relação a outros sistemas cognitivos.  

 O funcionamento interno do sistema linguístico pressupõe a existência de um léxico. 

O léxico é responsável pela manipulação de itens lexicais e funcionais que, por sua vez, são 

enviados para a sintaxe. Na sintaxe, determinadas operações, como concatenar, mover e 

copiar, incidem sobre esses itens de modo que sejam geradas representações, por um lado, 

com uma forma fonética e, por outro, com uma forma lógica. A representação fonética e a 

representação lógica, geradas pela faculdade da linguagem, devem ser legíveis pelos sistemas 

de desempenho: de um lado, pelo sistema articulatório-perceptual (também chamado de 

sensório-motor) e, de outro, pelo sistema conceptual, respectivamente. O pareamento da 

representação legível pelo sistema articulatório-perceptual e da representação legível pelo 

sistema conceptual compõe o produto gerado pela faculdade da linguagem, chamado de 

expressão linguística
2
.  

 A respeito do desenho da faculdade da linguagem, Chomsky (2000) afirma que a 

linguagem é um sistema cognitivo que armazena informações de som, de significado e de 
                                                           
2
 Há de se considerar nesta dissertação duas acepções do termo ‘expressão linguística’. De um lado, o termo se 

refere ao produto da faculdade da linguagem interno a mente/cérebro. De outro lado, o termo se refere a eventos 

observáveis, a manifestação dos atos de fala, que foram mentalmente construídos. Neste capítulo, a acepção que 

se deseja atribuir ao termo é a primeira mencionada. 



 
 

52 
 

organização estrutural. Dessa forma, cada expressão linguística gerada pela faculdade da 

linguagem traz consigo uma coleção de informações. Os sistemas de desempenho acessariam 

duas dessas informações: de som e de significado (CHOMSKY, 2000). Essas informações, 

portanto, são colocadas em uso por meio dos sistemas de desempenho. Uma vez que os 

sistemas de desempenho acessam as informações geradas pelo sistema linguístico, esse deve 

estar apropriadamente adaptado para tal interação entre os sistemas. São colocadas, dessa 

maneira, questões acerca da faculdade da linguagem constituir um sistema ótimo capaz de 

satisfazer as condições impostas pela arquitetura da mente, mais especificamente, pelos 

sistemas com os quais o sistema de linguagem estabelece interface. Logo, pode-se dizer que 

as interfaces impõem algumas condições sobre o desenho da faculdade da linguagem. A 

seguir, na figura 2, pode ser verificada de maneira ilustrativa a organização interna dos 

componentes da faculdade da linguagem, bem como a sua interação com os sistemas de 

desempenho. 

 

    

Figura 2. Ilustração dos componentes da faculdade da linguagem e da sua interação com os sistemas de 

desempenho. 

 

  Uma das condições que o sistema linguístico apresenta que satisfazem as condições 

impostas pelos sistemas de desempenho é, portanto, a condição de legibilidade, que prevê que 

as representações geradas pela faculdade da linguagem sejam legíveis pelos sistemas de 

desempenho. Contudo, para que sejam compreendidas as condições impostas à faculdade da 

linguagem, é necessário promover a descoberta das propriedades relativas aos sistemas de 
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desempenho. Tendo em vista que tais propriedades ainda estão obscurecidas no meio 

científico, justifica-se, assim, o estudo do sistema linguístico em consonância com os estudos 

acerca dos sistemas de desempenho, como é o caso do sistema conceptual. Seria uma tarefa 

mais fácil determinar o que é a faculdade da linguagem, tendo em vista que é um sistema 

ótimo e que atende às condições de legibilidade, se as exigências dos sistemas de desempenho 

fossem transparentes. Uma vez que não se sabe quais as propriedades inerentes a esses 

sistemas, é necessário estudá-las para, ao mesmo tempo, propor o desenho do sistema 

linguístico.  

 Ainda no tocante à interação entre o sistema linguístico e os sistemas de desempenho, 

é questionado se os sistemas de desempenho fariam ou não parte do sistema linguístico uma 

vez que esses têm acesso às informações geradas pela linguagem. Hauser, Chomsky & Fitch 

(2002) apresentam duas maneiras distintas de se conceber o sistema linguístico: de um lado, 

concebe-se a faculdade da linguagem em um sentido amplo e, de outro lado, concebe-se a 

faculdade da linguagem em um sentido estrito. 

 A faculdade da linguagem no sentido amplo é, segundo os autores, mais inclusiva, 

visto que, além de incluir um sistema de computação interno, inclui também os sistemas de 

desempenho. Seguindo essa perspectiva, defende-se que o sistema articulatório-perceptual é 

adaptado especificamente para a linguagem, logo, comporia o sistema linguístico. Da mesma 

forma, o sistema conceptual também seria compreendido como parte do sistema linguístico. 

Tal forma de conceber a linguagem inclui a capacidade biológica humana de lidar com 

qualquer língua sem precisar de instrução. Entretanto, exclui outros sistemas que são 

necessários, mas insuficientes para a linguagem, como a memória, a respiração, a circulação, 

a digestão e outros.  

Já a faculdade da linguagem no sentido estrito corresponde a um dos componentes da 

faculdade da linguagem no sentido amplo. É um sistema computacional linguístico abstrato 

que independe de outros sistemas, embora estabeleça interfaces. É esse sentido de sistema 

linguístico que instiga o interesse de muitos estudiosos na área da Linguística Gerativa. 

Embora o escopo de investigação esteja bem definido, Hauser, Chomsky & Fitch (2002) 

admitem a possibilidade de uma definição mais inclusiva do sistema linguístico, podendo essa 

questão ser solucionada a partir de novas pesquisas empíricas. 

Em poucas palavras, o modelo de representação que se refere ao conhecimento de 

linguagem deve incluir propriedades lexicais e propriedades computacionais. De um lado, a 

representação ou forma fonética de uma expressão linguística gerada é manipulada por um 
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sistema articulatório-perceptual, ao qual cabe a tarefa de materializar em som. De outro lado, 

a representação ou forma lógica de uma expressão linguística é manipulada pelo sistema 

conceptual, ao qual cabe a tarefa de atribuir significado. 

 A seguir, busca-se esclarecer as propriedades computacionais do sistema linguístico.  

 

2.2 A sintaxe 

  

O estudo da linguagem pode estar voltado para a investigação de diferentes aspectos: 

do nível fonético-fonológico, do nível semântico ou das computações sintáticas. O termo 

‘sintaxe’ deriva do latim sintaxis que, por sua vez, é originado de um termo grego cujo 

significado é ‘coordenar’. Na área da informática, o termo é empregado com o intuito de fazer 

referência ao conjunto de regras que definem as sequências corretas dos elementos de uma 

linguagem de programação. De acordo com esse mesmo raciocínio, nos estudos pertencentes 

ao campo da linguística, o termo é utilizado a fim de fazer referência ao conjunto de regras 

que governam a combinação dos itens lexicais e a formação de unidades superiores a estes, 

como é o caso dos sintagmas e das orações, bem como a fim de fazer referência ao estudo 

dessas regras. 

 Grande parte dos estudos de cunho sintático foi realizada à luz dos pressupostos 

defendidos pela Linguística Gerativa. Desde a publicação de Syntactic Structures, Chomsky 

(1957) já salientava a necessidade de especificar as regras sintáticas subjacentes às 

construções de sentenças. Em Aspects of the Theory of Syntax, os objetivos de Chomsky 

(1965) eram mais ambiciosos, de modo que se pretendia expandir o campo de investigação às 

relações de som e significado das estruturas linguísticas.  

Assim sendo, traçar os aspectos da gramática implica determinar o componente 

sintático que gera um número infinito de sentenças. Além disso, há de ser determinado o 

componente fonológico que atribui uma estrutura fonológica e de um componente semântico 

que atribui uma estrutura semântica às sentenças geradas pela sintaxe. Nesse sentido, o 

componente fonológico e o componente semântico são puramente interpretativos, sendo a 

sintaxe eleita o centro da gramática e sendo seu estudo considerado uma das principais 

maneiras de investigar a mente humana. 

Ao abordar a sintaxe dentro do paradigma gerativista, deve ser retomado que o modelo 

de gramática proposto pela Linguística Gerativa prevê que o conhecimento linguístico seja 

constituído basicamente por um dicionário mental, isto é, um léxico, onde está contido um 
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conjunto de informações de natureza fonológica, sintática e semântica a respeito dos itens 

lexicais. Além do léxico, esse conhecimento também se refere a um conjunto de regras capaz 

de gerar representações mentais que permite que esses itens se organizem em forma de 

sentenças. Uma vez que esse conjunto de regras diz respeito aos princípios mentais que regem 

a estrutura das línguas, optou-se por estudar a sentença para compreender esses princípios 

subjacentes às expressões linguísticas. Desse modo, a sentença tem sido a unidade de análise 

da sintaxe. 

 No que concerne às propriedades sintáticas de organização dos itens em estruturas 

maiores, deve ser mencionada a propriedade de formação de sintagmas por meio da qual esses 

itens se relacionam. As relações sintagmáticas entre os constituintes podem formar sintagmas 

lexicais, por exemplo. Em relação a esses sintagmas, categorias lexicais, como a categoria dos 

verbos, por exemplo, projetam, a partir de seu núcleo X, um sintagma XP
3
. Ao sintagma XP, 

pode ser concatenado um sintagma YP, que será um complemento de XP. Além disso, em 

XP, fica disponível uma posição para especificadores (Spec)
4
 e uma posição intermediária 

(X’). Seguindo esse mesmo mecanismo, podem ser formados os seguintes sintagmas lexicais: 

o sintagma verbal, o sintagma nominal, o sintagma adjetival e o sintagma preposicional.  

 A teoria que deu conta da generalização observável nas relações sintagmáticas ficou 

conhecida como teoria X-barra, a partir da qual é previsto que a substituição do X por 

qualquer categoria implica a formação de sintagmas com a mesma estrutura.  Essa teoria foi 

utilizada com o intuito de descrever as estruturas sintáticas das sentenças. Dentro dessa 

proposta, essa teoria constituiria um dos módulos da sintaxe, cujos princípios seriam inatos e 

fariam parte da GU (CHOMSKY, 1981). Para que fosse possível representar as relações dos 

itens dentro da sentença, foi utilizada nessa teoria a metáfora da árvore sintática. Através da 

representação das relações entre os constituintes da sentença na estrutura arbórea, é possível 

ilustrar o modo hierárquico com que os constituintes formam sintagmas e esses por sua vez, 

através de operações como a concatenação e o movimento, formam sintagmas ainda maiores e 

mais complexos. A árvore sintática que expressa as relações sintagmáticas pode ser observada 

na figura 3: 

  

 

 

                                                           
3
 A sigla ‘P’, em XP, faz referência à nomenclatura da língua inglesa phrase (sintagma). 

4
 A sigla ‘Spec’ faz referência à nomenclatura da língua inglesa specifier (especificador). 
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Figura 3. Estrutura dos sintagmas proposta na teoria X-barra. 

 

Contudo, é necessário destacar que cada sentença não contém somente informações de 

natureza lexical, como as informações relativas ao significado do verbo, por exemplo. Cada 

sentença contém também informações de natureza funcional, como por exemplo, as 

informações flexionais de Tempo, de Concordância, de Modo, de Aspecto. Tanto as 

informações lexicais quanto as funcionais refletem traços abstratos que estão mentalmente 

representados, nesse caso, no sistema de linguagem, e são abrigados na estrutura arbórea. De 

um lado, os traços lexicais são abrigados na camada lexical e, de outro lado, os traços 

funcionais de natureza flexional são abrigados na camada flexional. Na figura 4 a seguir, pode 

ser observada a representação da estrutura arbórea dessas duas camadas
5
.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5
 A estrutura arbórea apresentada na figura 4 contém na camada flexional um sintagma flexional, representado 

pela sigla IP. Tal sigla diz respeito à nomenclatura da língua inglesa Inflectional Phrase. 
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Figura 4. Estrutura arbórea da camada flexional e da camada lexical. 

 

Conforme pode ser observado na figura 4, a camada lexical pode ser formada pelos 

sintagmas lexicais enquanto que a camada flexional, responsável por abrigar as informações 

flexionais das sentenças, é formada somente por um sintagma, o sintagma flexional, cuja 

formação estrutural é a mesma observada na formação dos sintagmas lexicais. Dentro dessa 

perspectiva, a camada flexional, então, é representada por um único nódulo, no qual estariam 

abrigados os traços funcionais de natureza flexional. O pensamento subjacente à constituição 

da camada flexional a partir de um único nódulo corresponde a abordagens anteriores da 

teoria, conforme pode ser verificado em Chomsky (1981). Após a divulgação do estudo de 

Pollock (1989), muito pôde ser especulado a respeito da validade dessa proposição. 

Ao tratar a camada flexional de maneira mais apurada, Pollock (1989) observa que as 

diferentes posições do verbo em relação ao advérbio, em relação à partícula de negação e em 

relação a outros elementos da sentença em línguas como o francês e o inglês parecem 

evidenciar que, na camada flexional, existe mais de um nódulo disponível para abrigar traços 

funcionais de natureza flexional. Tais evidências foram verificadas pelo autor a partir da 

comparação entre exemplos de ambas as línguas, conforme apresentado em (1), exemplo do 

francês, e em (2), exemplo do inglês. O verbo no exemplo em (1) do francês é realizado à 

esquerda da expressão adverbial ‘souvent’, enquanto que, no exemplo em (2) do inglês, o 

verbo é realizado à direita da expressão adverbial ‘often’.  
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(1) Jean embrasse souvent Marie
6
. 

(2) John often kisses Mary
7
. 

 

 Considerando que os advérbios de modo são gerados na posição de especificador do 

sintagma verbal, os exemplos acima revelam que o verbo aparece em posições diferentes nas 

duas línguas. Os exemplos a seguir em (3) e (4) do francês corroboram essa proposta. 

 

(3) Ne pas embrasser souvent Marie
8
. 

(4) Jean n’embrasse pas souvent Marie
9
. 

 

 Tanto na sentença em (3) quanto na sentença em (4), o verbo está à esquerda do 

advérbio, ou seja, está na camada flexional. No entanto, na sentença em (3), o verbo aparece 

em uma posição diferente do verbo da sentença em (4) em relação à partícula de negação 

‘pas’: em (3), o verbo está à direita e em (4) o verbo está à esquerda. Isso significa que o 

verbo em (3) ocupa uma posição na camada flexional diferente da que ocupa em (4). O exame 

do contraste entre as sentenças em (3) e (4) torna clara a existência de duas posições na 

camada flexional. 

Esses exemplos, além de evidenciarem a existência de duas posições na camada 

flexional, podem evidenciar também a natureza dos traços funcionais que ocupam essas 

posições. No exemplo em (4), o verbo da sentença pode ocupar a posição de um nódulo 

flexional onde são abrigados traços de Tempo já que se trata de um verbo finito. Seguindo 

esse mesmo raciocínio, é possível propor que no exemplo em (3), o verbo esteja em um 

nódulo funcional onde são abrigados traços de Concordância, por se tratar de um verbo em 

sua forma infinitiva e, por isso, não carecendo de flexão temporal.  

Além de ser possível considerar a natureza dos traços que ocupam a camada flexional 

ser de Tempo e de Concordância, é possível ainda propor que o nódulo de Tempo seja 

representado em uma posição superior ao nódulo de Concordância. O fato de o nódulo de 

Tempo dominar o nódulo de Concordância seria evidenciado pela diferença na ordem das 

palavras nos exemplos em (3) e (4), em que o verbo na posição do nódulo de Tempo em (3) se 

encontra à esquerda da negação e o verbo na posição do nódulo de Concordância se encontra 

à direita da negação. 
                                                           
6
 A tradução de palavra por palavra dessa sentença do francês é ‘João beija frequentemente Maria’. 

7
 A tradução de palavra por palavra dessa sentença do inglês é ‘João frequentemente beija Maria’. 

8
 A tradução de palavra por palavra dessa sentença do francês é ‘Não beijar frequentemente Maria’. 

9
 A tradução de palavra por palavra dessa sentença do francês é ‘João beija não frequentemente Maria’. 



 
 

59 
 

Assim sendo, a camada flexional, cuja configuração agora é cindida, passa a ser 

representada por um nódulo que abriga traços funcionais de Tempo e outro que abriga traços 

funcionais de Concordância, sendo esse último dominado pelo nódulo de Tempo, conforme 

apresentado na figura 5 a seguir
10

: 

 

 

Figura 5. Estrutura arbórea da camada flexional com dois nódulos.  

 

Dentre as principais contribuições do estudo de Pollock (1989), deve ser mencionada a 

proposta de uma estrutura mais articulada da camada flexional. Com base nessa visão de uma 

camada flexional mais articulada, foi possível se pensar que não mais um único nódulo 

abrigaria traços funcionais de diferentes naturezas, mas sim cada nódulo poderia abrigar um 

traço funcional. Chomsky (1995), anos mais tarde em seu Programa Minimalista, dialoga com 

a proposta de cisão da camada flexional de Pollock (1989) em busca de um refinamento da 

teoria. 

                                                           
10

 A camada flexional, a partir do trabalho de Pollock (1989), passou a ser composta por um nódulo para o 

sintagma TP, sigla que diz respeito à nomenclatura da língua inglesa Tense Phrase, e por um nódulo para o 

sintagma AgrP, sigla que diz respeito à nomenclatura da língua inglesa Agreement Phrase. O nódulo que abriga 

o sintagma de negação é representado pela sigla NegP, que diz respeito à nomenclatura da língua inglesa 

Negation Phrase. 

 



 
 

60 
 

Uma das principais características do Programa Minimalista foi conceber a teoria dos 

Princípios e Parâmetros de modo que a linguagem pudesse ser explicada com base em 

princípios como o da economia. Desse modo, o tratamento da sintaxe passa a ser dado em 

virtude da sua adequação aos níveis de interface, ou seja, somente projetam nódulos na 

sintaxe traços legíveis pelos sistemas de desempenho, o que torna a teoria mais econômica. 

Com isso, passou-se a dar ênfase aos traços funcionais que fossem conceptualmente 

motivados. Isso fez com que noções como a de interpretabilidade passassem a ser 

fundamentais para determinar os traços formais que deveriam ser relevantes para a faculdade 

da linguagem de modo que somente categorias que abarcassem traços semanticamente 

interpretáveis projetariam um nódulo na árvore sintática.  

Tal mudança de perspectiva levou Marantz (1995) a questionar o grau de centralização 

conferido à sintaxe nos estudos gerativistas. Dessa forma, uma vez que a sintaxe é reduzida à 

concatenação e ao movimento dos constituintes provenientes do léxico em função das 

condições impostas pelos sistemas de desempenho, o autor anuncia o fim do estudo da sintaxe 

pelo entendimento da própria sintaxe, reforçando a necessidade de serem revistos os 

componentes fonológico e semântico. 

Com base nessa reformulação da teoria, Chomsky (1995), ao abordar mais 

cuidadosamente a Concordância, verifica que essa não apresenta os requisitos necessários 

para projetar um nódulo na árvore sintática, visto que seus traços, segundo o autor, não seriam 

semanticamente interpretáveis. Isso pressupõe, então, que a posição que antes era garantida à 

categoria de Concordância e que, ao mesmo tempo, solucionava as questões levantadas por 

Pollock (1989) referentes à diferença de posição dos verbos nas línguas, agora poderia ser 

ocupada por outra categoria. Ficaria a cargo dos estudiosos promover novas soluções para a 

teoria acerca da representação dos traços no sistema linguístico.  

Alguns autores tentaram solucionar o impasse entre a posição de Pollock (1989), de 

um lado, que verificou a necessidade de, pelo menos, dois nódulos funcionais na camada 

flexional, e Chomsky (1995), de outro lado, que abdicou do nódulo da Concordância. Bok-

Bennema (2001), dentre outros autores, propõe que a categoria de Aspecto deveria ocupar a 

posição que antes estava prevista para a categoria de Concordância, uma vez que aquela 

abriga traços semanticamente interpretáveis, conforme apresentado no capítulo 1, mais 

especificamente na seção 1.3.2 desta dissertação.  

Essa proposta pode ser confirmada através de dados provenientes de estudos 

neurolinguísticos voltados para a investigação de indivíduos acometidos por alguma patologia 
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de linguagem. Evidências de um comprometimento seletivo no que diz respeito a Tempo e 

Aspecto corroboram a proposta de existência de um nódulo aspectual independente do nódulo 

temporal na árvore sintática.  

 Em um estudo neuropsicológico sobre a Afasia agramática desenvolvido por Novaes 

& Braga (2005), foi observado que o paciente utilizado como informante no estudo 

apresentava um comprometimento seletivo no que dizia respeito às categorias funcionais em 

questão. Por um lado, Tempo e Concordância estariam preservados e, por outro lado, o 

paciente apresentava um comprometimento que se restringia à categoria aspectual.  

Além de estudos neuropsicológicos que se propõem a investigar a Afasia, podem ser 

citados estudos que se voltam para a investigação de outras patologias que acometem a 

linguagem dos pacientes, como é o caso da DTA. Martins (2010), ao investigar os traços de 

Tempo e Aspecto na DTA, além de demonstrar que esses pacientes apresentam um 

comprometimento que afeta a sintaxe, também observa um comprometimento seletivo desses 

traços, o que é tomado como um indicativo de dissociação na representação desses traços no 

sistema linguístico. 

A posição de Chomsky em relação aos traços da Concordância projetarem ou não um 

nódulo na árvore sintática, contudo, não é consensual, visto que autores como Van Valin 

(2002) argumentam em favor da interpretabilidade semântica dos traços da Concordância em 

algumas línguas. Além disso, outras categorias podem ser tomadas como categorias 

funcionais na camada flexional, à luz da proposta de interpretabilidade semântica dos traços, 

como é o caso da categoria de Modo (LOHNSTEIN & BREDEL, 2004). 

No entanto, procurou-se, neste trabalho, abordar as categorias sintáticas de Tempo e 

Aspecto, cujas representações no sistema linguístico contemplam, de um lado, as propostas de 

Pollock (1989) e, de outro, a demanda prevista pelo Programa Minimalista de que somente 

traços linguísticos conceptualmente motivados projetariam nódulos na árvore sintática. A 

seguir, apresentam-se os traços funcionais de Tempo e Aspecto.  

 

2.3 As categorias sintáticas de Tempo e Aspecto 

 

2.3.1 A categoria sintática de Tempo 

 

Com o objetivo de caracterizar o Tempo linguístico, assumem-se como 

fundamentação teórica os conceitos propostos por Comrie (1985) em seu livro Tense. Em tal 
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obra, o autor, ao realizar um estudo linguístico de cunho tipológico, propôs que a categoria de 

Tempo seja uma manifestação gramaticalizada da localização que se faz no tempo. Desse 

modo, observa-se claramente a distinção que é feita entre a conceptualização de Tempo e os 

recursos através dos quais esse conceito é expresso linguisticamente, podendo variar 

dependendo da língua. Tempo é considerado uma categoria dêitica, pois relaciona os eventos 

a um ponto de referência. 

Todas as línguas humanas possuem recursos linguísticos que permitem a localização 

de eventos no tempo (COMRIE, 1985), veiculando, portanto, os traços linguísticos de Tempo.  

A diferença entre elas recai no peso que é dado aos itens lexicais e aos itens morfossintáticos 

e no grau de precisão dessa localização. No caso dos itens lexicais, esses podem ser itens 

isolados que expressam a localização no tempo, como por exemplo, ‘hoje’ e ‘ontem’ ou 

expressões lexicalmente compostas, como ‘cinco minutos depois que João saiu’. Já no caso 

dos itens gramaticais, a expressão linguística de Tempo seria indicada no verbo, ou pela 

morfologia verbal, ou por palavras gramaticais adjacentes ao verbo. Assim sendo, seja qual 

for a opção que cada língua faça a respeito da marcação linguística da noção de tempo na 

expressão linguística, o que se sabe é que as noções mais comumente gramaticalizadas nas 

línguas são as de anterioridade, simultaneidade e posterioridade. Elas estariam relacionadas, 

respectivamente, ao passado, presente e futuro
11

, assumindo o presente como ponto de 

referência e constituindo os Tempos absolutos
12

. 

Com o objetivo de oferecer exemplos que esclareçam essas distinções temporais, 

podem ser retomados alguns dos exemplos de Comrie (1985), apresentados em (5) e (6), que 

dizem respeito ao Tempo presente e ao Tempo passado, respectivamente. 

 

(5) I promise to pay you ten pounds
13

. 

(6) At seven o’clock yesterday John promised to give me ten pounds
14

. 

  

 Em relação especificamente ao exemplo em (5), Comrie (1985) afirma que essa é uma 

situação em que se observa uma correspondência entre o ato de prometer e o momento da 

                                                           
11

 Em relação ao futuro, Comrie (1985) ressalta a necessidade de se propor investigações mais detalhadas que 

evidenciem que esse se trata de uma categoria de Tempo, ao lado do Tempo passado e do Tempo presente. 
12

 O uso do termo ‘Tempo absoluto’ está de acordo com a tradição de fazer tal referência aos Tempos que tomam 

o momento presente como centro dêitico. Contudo, Comrie (1985) afirma que um Tempo absoluto, na verdade, 

seria impossível, uma vez que a localização de uma dada situação no tempo depende de um ponto de referência. 
13

 Uma tradução para essa sentença seria ‘Eu prometo pagar-lhe dez libras’. 
14

 Uma tradução para essa sentença seria ‘Ontem às sete horas João prometeu me dar dez libras’. 
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fala, ou seja, o momento presente. Tal correspondência pode ser verificada por meio do 

Tempo presente veiculado pela forma verbal ‘promise’.  

 Em relação especificamente ao exemplo em (6), o autor afirma que essa é uma 

situação em que o ato de prometer não corresponde ao momento presente. Nesse caso, o ato é 

anterior ao momento presente. Essa anterioridade pode ser verificada por meio do Tempo 

passado veiculado pela forma verbal ‘promised’ e também pela expressão adverbial ‘at seven 

o’clock yesterday’ da sentença. 

No que tange ao ponto de referência das localizações temporais, esse não 

necessariamente se refere ao momento presente, isto é, o momento da fala. Comrie, ao longo 

de sua obra, propõe também a existência de outros pontos de referência na linha do tempo, ou 

seja, de outros centros dêiticos, o que leva à existência dos Tempos relativos. Com o objetivo 

de distinguir melhor os Tempos absolutos dos Tempos relativos, o autor os exemplifica, 

dentre outros elementos, através de expressões adverbiais. Ao utilizar expressões como 

‘ontem’, ‘hoje’ e ‘amanhã’, localiza-se um determinado evento a partir do ponto de referência 

no momento presente. No entanto, ao utilizar expressões como ‘no mesmo dia’, ‘no dia 

anterior’ e ‘no dia seguinte’, a localização do evento é relativa a algum ponto de referência 

que é depreendida pelo contexto. 

A seguir, apresenta-se uma descrição de Aspecto.  

 

2.3.2 A categoria sintática de Aspecto 

  

 Além de produzir uma obra que contemplasse a categoria de Tempo, Comrie, em 

1976, havia voltado seus esforços especificamente para a categoria de Aspecto, tendo em vista 

que tal categoria era, na época, menos reconhecida do que outras categorias, como Tempo e 

Modo, por exemplo. A melhor maneira que o autor encontrou para explicar o que distingue a 

categoria de Aspecto da categoria de Tempo foi através da comparação entre ambas as 

categorias.  

 O evento veiculado por uma sentença, segundo o autor, apresenta, dentre outras, as 

informações temporais e aspectuais. Se, de um lado, o Tempo relaciona o tempo de uma 

determinada situação a outro tempo, geralmente ao momento da fala, de outro, a informação 

aspectual de uma sentença está relacionada às diferentes formas de se observar a constituição 

temporal interna de uma determinada situação. Desse modo, Comrie (1976) propõe os 

seguintes exemplos do inglês para que a distinção entre essas categorias fique clara: 
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(7) John is singing
15

. 

(8) John was singing
16

. 

(9) John sang
17

. 

  

A distinção observada entre as sentenças (7) e (8) diz respeito a Tempo. Em (7), a 

localização do evento inclui o momento presente. Já em (8), a localização dada através da 

morfologia verbal da sentença é anterior ao momento presente. Ao comparar (8) e (9), nota-se 

que a diferença entre ambas diz respeito ao traço aspectual. A interpretação aspectual de (8) 

refere-se ao evento ‘cantar’ compreendido internamente. Enquanto que em (9), a situação 

‘cantar’ é interpretada aspectualmente como um todo unificado, sem que seja possível 

identificar as suas partes.  

Uma vez tendo apresentado os exemplos em (8) e (9), faz-se necessário apresentar os 

diferentes tipos de Aspecto gramaticais básicos. Comrie (1976) salienta a principal distinção 

aspectual no que diz respeito ao Aspecto gramatical. Para ele, a distinção básica aspectual diz 

respeito ao Aspecto perfectivo e ao Aspecto imperfectivo. Retomando os exemplos 

apresentados anteriormente, no exemplo em (8), a morfologia verbal denota o Aspecto 

gramatical imperfectivo, enquanto que, no exemplo em (9), a morfologia verbal denota o 

Aspecto perfectivo. Além disso, o autor subdivide o Aspecto imperfectivo em habitual e 

contínuo. Para esclarecer tal distinção, podem ser analisados os exemplos a seguir: 

 

(10) John was working (when I entered)
18

. 

(11) John used to work here
19

. 

 

Em (10) e (11), observam-se eventos imperfectivos, e, no entanto, em (10), o fato de 

John estar trabalhando naquele momento não caracteriza um hábito. Diferentemente de (11), 

em que trabalhar era um hábito realizado por John em algum momento no passado. No que 

diz respeito ao traço de Aspecto imperfectivo contínuo, este pode apresentar uma marca 

morfológica progressiva ou não progressiva, como nos exemplos do português em (12) e (13), 

respectivamente: 

 

                                                           
15

 A tradução de palavra por palavra dessa sentença do inglês é ‘João está cantando’. 
16

 A tradução de palavra por palavra dessa sentença do inglês é ‘João estava cantando’. 
17

 Uma tradução possível para essa sentença do inglês é ‘João cantou’. 
18

 A tradução de palavra por palavra dessa sentença do inglês é ‘João estava trabalhando (quando eu entrei)’. 
19

 Uma tradução possível para essa sentença do inglês é ‘João trabalhava aqui’. 
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(12) João estava lendo um livro quando eu cheguei. 

(13) João lia um livro quando eu cheguei. 

  

Apesar de haver uma diferença marcada na morfologia do verbo quanto à 

progressividade, as duas sentenças apresentam traço de Aspecto contínuo. Em francês, no 

entanto, o Aspecto contínuo é comumente marcado através da forma não progressiva (il 

chante, podendo ser traduzido para o português por ‘ele está cantando’). Isso significa dizer 

que a expressão linguística referente ao traço de Aspecto contínuo dependerá da língua em 

questão. É importante ressaltar que, nos exemplos anteriores, é tratado somente o Aspecto 

gramatical. Assim como o Aspecto gramatical, o Aspecto lexical, ou seja, o Aspecto inerente 

ao significado do verbo da sentença, também interfere no significado aspectual da sentença.  

No que diz respeito ao Aspecto lexical, Vendler (1967) sugere que esse aspecto seja 

divido em estados, atividades, processos culminados e culminações. Os estados são 

caracterizados por não apresentarem qualquer dinamicidade em sua constituição. Desse modo, 

não há qualquer mudança de estado entre intervalos de tempo. Essa categoria pode ser 

exemplificada pelos verbos ‘amar’ e ‘pensar’.  

Se, por um lado, a categoria dos estados não apresenta dinamicidade, por outro lado, 

as outras três categorias são caracterizadas, em princípio, por apresentarem tal traço. No que 

se refere às atividades, são eventos que ocorrem em um determinado período de tempo não 

identificável, como, por exemplo, ‘correr’, ‘fabricar’. Esse tipo de evento distingue-se do 

processo culminado por esse último apresentar um ponto final que deve ser alcançado, como, 

por exemplo, ‘correr dez quilômetros’ e ‘fabricar um móvel’. Por fim, as culminações são 

definidas por serem eventos que ocorrem em um único momento, de maneira que seu término 

ocorre quase que no mesmo momento que seu início, como, por exemplo, ‘chegar’ e ‘achar’. 

De Miguel (1999), ao propor uma descrição do Aspecto lexical no espanhol, aponta 

com certa precisão para a interação entre esses aspectos. A autora fornece como exemplo o 

verbo ‘chegar’ que denota um evento delimitado e pontual a partir de seu significado inerente. 

Entretanto, ela mostra que, dependendo da flexão do verbo, a interpretação aspectual pode ser 

alterada.  

 

(14) O avião chegava quando aconteceu o acidente. 
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Conforme pode ser verificado em (14), uma vez que um verbo pontual se combina a 

uma morfologia imperfectiva, o evento ‘chegar’ é dinamizado e já não é mais interpretado 

como pontual. Além da combinação entre Aspecto lexical e Aspecto gramatical, há outros 

elementos na sentença, segundo a autora, que contribuem para a interpretação aspectual de 

todo evento, como, por exemplo, o advérbio, o complemento do verbo e o tipo de sujeito. 

Essa interação entre os componentes da sentença que gera uma determinada interpretação 

aspectual de todo o evento é conhecida por composicionalidade aspectual. 

A noção de composicionalidade, conforme pode ser verificado no capítulo 1 desta 

dissertação, diz respeito a um dos princípios da teoria semântica capaz de prever o significado 

de uma sentença através da soma dos significados das expressões que a compõem. No que diz 

respeito à composicionalidade aspectual, Verkuyl (1972) pontua a necessidade de serem 

levadas em consideração as informações aspectuais codificadas nos elementos que compõem 

a sentença e a maneira como os mesmos se relacionam sintaticamente na análise aspectual de 

uma sentença. Dessa maneira, diversos elementos podem contribuir para a interpretação 

aspectual de uma sentença.  

 Dentre os elementos que podem contribuir para a significação aspectual e também a 

temporal de uma sentença, pode ser citado o advérbio. No que se refere à sua representação 

linguística, Cinque (2006) salienta a natureza funcional desses elementos. O autor chegou a 

essa constatação, pois verificou que os tipos de classes de expressões adverbiais deveriam 

combinar com os tipos de morfemas que constituem os núcleos funcionais. Em relação 

especificamente a Tempo e a Aspecto, o autor evidencia o caráter funcional dos advérbios 

temporais e aspectuais, afirmando que, no processo de aquisição de linguagem, parece haver 

uma relação entre a aquisição dos advérbios temporais e do núcleo funcional temporal, de um 

lado, e a aquisição dos advérbios aspectuais e do núcleo funcional aspectual, do outro. 

No exemplo (15), observa-se a relação entre as informações temporais e aspectuais do 

advérbio ‘antigamente’ e do morfema flexional ‘-va’ da forma verbal ‘praticava’, que são de 

passado e imperfectivo, simultaneamente. 

 

(15) João praticava esportes antigamente. 

  

Comrie (1985) afirma que os traços de um advérbio como o apresentado em (15) são 

redundantes para a interpretação da sentença, já que as mesmas informações estão presentes 

na morfologia flexional do verbo. Todavia não deve ser descartada a ideia de que, uma vez 
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que o advérbio, como o do exemplo em (15), esteja presente na sentença, a sua relação com o 

núcleo funcional deva ser de compatibilidade entre as informações temporais e aspectuais.  

Neste estudo, aspecto é considerado uma categoria semântica, logo, conceptualmente 

motivada. Embora possa ser admitida a independência do conceito de aspecto em relação ao 

conceito de tempo em virtude da distinção semântica verificada, a expressão linguística de 

Aspecto também pode estar relacionada ao conceito de tempo. Um exemplo dessa relação diz 

respeito à verificação das distinções aspectuais que o passado enseja. A localização temporal 

anterior ao momento presente permite que a situação seja marcada linguisticamente por meio 

do Aspecto perfectivo ou por meio do Aspecto imperfectivo. Em contraposição ao passado, o 

momento presente, por ser essencialmente descritivo e, portanto, carregar um significado 

imperfectivo, parece permitir que a situação seja marcada linguisticamente somente por meio 

do Aspecto imperfectivo (COMRIE, 1976). Logo, a presença do traço de Aspecto perfectivo 

em uma sentença dependeria da presença do traço de Tempo passado e a presença do traço de 

Tempo presente em uma sentença dependeria da presença do traço de Aspecto imperfectivo. 

Assume-se aqui, portanto, que as formas verbais com traço de Tempo presente apresentam 

necessariamente o traço de Aspecto imperfectivo. 

Em suma, foram abordados neste capítulo a estrutura e o funcionamento do sistema de 

linguagem com base nos pressupostos defendidos pelo paradigma da Linguística Gerativa. 

Mais especificamente, pretendia-se com este capítulo abordar a sintaxe enquanto um 

componente desse sistema responsável por manipular traços como o de Tempo e Aspecto, 

traços esses que foram descritos nas últimas seções deste capítulo. 

Tendo em vista a fundamentação teórica concernente às categorias de Tempo e 

Aspecto, bem como o paradigma teórico que aqui se assume, pretende-se investigar tais 

categorias a partir de um estudo neuropsicológico com pacientes portadores da provável DTA. 

À luz do estudo desenvolvido por Martins (2010) também com pacientes portadores da 

provável DTA, pretende-se, por um lado, investigar a existência de um possível 

comprometimento no sistema de linguagem desses pacientes e, por outro, elucidar questões 

referentes à representação mental desse sistema. 

No próximo capítulo, podem ser encontradas algumas das principais características 

que compõem o quadro clínico da DTA. É dado relevo aos problemas de linguagem 

decorrentes dos comprometimentos cognitivos comuns dessa demência. 
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3 A demência do tipo Alzheimer (DTA) 

 

Estou perdendo meus ‘ontens’. Se vocês me perguntassem  

o que fiz ontem, o que aconteceu, o que vi, senti e ouvi,  

eu terei muita dificuldade para fornecer detalhes.  

Talvez acertasse alguns palpites. Sou excelente em  

matéria de palpites. Mas a realidade é que não sei.  

Não me lembro de ontem nem do ontem antes dele. 

Lisa Genova, Para Sempre Alice 

 

Neste capítulo, serão apresentados os principais sintomas que caracterizam a DTA. 

Dentre eles, serão especificadas as alterações linguísticas que surgem em decorrência de tal 

demência e que são comumente relatadas na literatura de trabalhos realizados na área de 

Neurolinguística. Além disso, será apresentada a discussão que se coloca para alguns autores 

acerca dos comprometimentos cognitivos que estão subjacentes aos problemas revelados na 

expressão linguística
20

 dos pacientes acometidos por essa demência, mais especificamente no 

que concerne à expressão linguística de fenômenos sintáticos. Serão apresentados, neste 

capítulo, trabalhos de autores que afirmam ser os possíveis problemas sintáticos encontrados 

na expressão linguística de pacientes portadores da DTA decorrentes dos comprometimentos 

cognitivos não linguísticos comuns nessa doença. Serão apresentados também trabalhos de 

autores que defendem ser um comprometimento cognitivo linguístico o responsável por 

provocar impedimentos sintáticos na expressão linguística desses pacientes.  

 Este capítulo está subdividido em três seções. Com o intuito de contemplar as questões 

que deverão ser abordadas, optou-se por organizar as seções de modo que, na primeira seção, 

seja promovida uma breve caracterização da DTA. Devem ser apontados, assim, os principais 

sintomas de maneira que seja dado o panorama das perdas cognitivas frequentemente 

relatadas na esfera clínica. Posteriormente, na segunda seção, serão apresentados alguns dos 

comprometimentos cognitivos que, de alguma maneira, podem estar associados aos possíveis 

problemas encontrados na expressão linguística e, por fim, na última seção, serão discutidos 

os problemas na expressão linguística, sobretudo os problemas relacionados à sintaxe, bem 

como o questionamento acerca da sua natureza. 

  

 

 

                                                           
20

 Neste capítulo, a acepção do termo ‘expressão linguística’ é a de manifestação observável dos atos de fala, que 

foram mentalmente construídos. Considera-se neste trabalho que tal manifestação pode incluir tanto a 

capacidade de produção quanto a de compreensão. 
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3.1 A caracterização da DTA 

 

Uma das primeiras investigações que culminou na descoberta da DTA da qual se tem 

registro teve publicação em 1907 pelo médico Alois Alzheimer, cujo nome foi dado à doença 

em sua homenagem. Tal descoberta, na época, havia sido descrita como a mais nova doença 

do córtex cerebral, visto que seu quadro neuropatológico não se enquadrava no perfil 

classificatório das doenças já conhecidas e devidamente investigadas (ALZHEIMER, 1907 

apud MATHEWS, OBLER & ALBERT, 1994). Com base em observações do quadro clínico 

neurológico e cognitivo de uma paciente de cinquenta e um anos que se encontrava sob seus 

cuidados médicos, Alois Alzheimer pôde reunir e estudar uma série de características que, 

posteriormente, seriam consideradas um indicativo para o diagnóstico da DTA e que seus 

portadores, uma vez acometidos por tal doença, jamais recuperariam suas habilidades 

interrompidas.   

Os primeiros sintomas observados pelo médico durante o tratamento de sua paciente 

se tratavam, dentre outros, de um distúrbio progressivo de memória, de desorientações 

espaciais, evidenciadas pela sua incapacidade de encontrar o caminho de casa, e de 

desorientações temporais. Alguns dos problemas conceptuais eram observados através do não 

reconhecimento de objetos e do modo como utilizá-los. No que dizia respeito à linguagem, 

seu discurso, segundo relatos do médico, era confuso e, em alguns casos, ilustrava suas 

dificuldades de nomeação. Além das dificuldades percebidas através da produção de 

linguagem da paciente, verificaram-se também problemas de compreensão que, muitas vezes, 

a impediam de compreender as situações que ocorriam ao seu redor.  

Tendo em vista as observações clínicas e comportamentais de Alois Alzheimer em 

comunhão com suas análises histopatológicas propostas posteriormente, chegou-se à 

denominação do que seria essa doença. Alois Alzheimer identificou, portanto, uma demência 

capaz de provocar sérias mudanças cerebrais e cognitivas dos indivíduos idosos, sendo essa 

demência considerada atualmente um dos tipos que mais acometem essa população.  

Segundo Lima (2006), uma das principais causas para o aumento da frequência de 

indivíduos portadores da DTA nas últimas quatro décadas está relacionada ao aumento da 

população idosa no mundo inteiro, fenômeno que, até então, era restrito aos países ricos. 

Desse modo, o envelhecimento da população tem contribuído sistematicamente para o 

aumento da prevalência das doenças comuns à população idosa. No caso da DTA, tem sido 

registrado o diagnóstico de aproximadamente 20 milhões de pessoas no mundo, sendo que 5% 
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estão acima de 65 anos, 40% estão acima de 80 anos e 45% estão acima de 90 anos (BRANT 

& HANSER, 2004 apud LIMA, 2006; NITRINI et al, 2005). 

 A instalação da doença de Alzheimer leva o indivíduo portador a um tipo de 

demência, que, por sua vez, é caracterizada pela promoção de um déficit progressivo nas 

funções cognitivas (OKAMOTO & BERTOLUCCI, 1998), provocando alterações 

comportamentais na vida social e ocupacional dos dementes. A demência causada pela doença 

de Alzheimer corresponde a mais de 50% dos casos de demência (MANSUR et al, 2005) e 

está inserida em um quadro progressivo e irreversível de deterioração da capacidade cognitiva 

de base estrutural.  

Com o avanço de estudos neuropatológicos, foi possível detectar, de alguma maneira, 

o curso pelo qual as lesões histopatológicas percorrem na DTA, provocando impedimentos de 

habilidades cognitivas associadas à região afetada pela doença. Em geral, segundo Dubois & 

Deweer (2003), essas lesões têm início no hipocampo, região interna do lobo temporal 

responsável por armazenar as informações na memória. Uma vez que os neurônios dessa 

região se degeneram, provoca-se, então, a perda de memória dos pacientes portadores da 

DTA. Em seguida, ao progredirem, essas lesões se estendem aos hemisférios cerebrais, 

acometendo o córtex associativo dos lobos temporais, parietais, occipitais e frontais. Quando 

tomada essa proporção, as lesões podem ser responsáveis por alterações de linguagem, da 

razão, de identificação visual e de execução de gestos intencionais (DUBOIS & DEWEER, 

2003; QIU et al, 2007). 

Embora a DTA possa apresentar certo grau de heterogeneidade na sua instalação e 

progressão devido a variações individuais das lesões corticais (DUBOIS & DEWEER, 2003) 

e, inclusive, a questões como o estilo de vida, a atividade profissional e a personalidade de 

cada paciente, em geral, é descrito que a degeneração percorre três estágios (HUFF, 1988; 

RODRIGUES, 2003; OLIVEIRA et al, 2005), apresentando cada estágio perdas cognitivas 

específicas do momento da progressão da doença e bastante significativas na vida dos 

pacientes. No que se refere especificamente à linguagem no decorrer desse processo, podem 

ser acometidas tanto as habilidades receptivas, isto é, de compreensão quanto as habilidades 

expressivas, isto é, de produção, podendo estar comprometidos aspectos sintáticos, 

fonológicos e lexicais nessa demência. 

No primeiro estágio, é verificada uma gradual perda de memória, sobretudo no que diz 

respeito à memória episódica, o que contribui para as dificuldades de registro de novas 

informações, mesmo que acontecimentos antigos ainda possam ser recordados facilmente 
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(OLIVEIRA et al, 2005). Além de apresentar um quadro moderado de perda de memória, o 

primeiro estágio da doença é caracterizado por trazer limitações na atenção, reduzindo o 

tempo de concentração na realização de uma determinada tarefa e no acompanhamento de 

uma longa conversa. Surgem, no primeiro estágio, os primeiros sintomas de desorientação 

temporal e de desorientação espacial, levando o paciente a se perder muitas vezes dentro da 

própria casa. As dificuldades de raciocínio, de resolução de problemas e de aprendizado 

passam a fazer parte do cotidiano desses indivíduos. No que concerne à deterioração da 

linguagem no primeiro estágio, Huff (1988) aponta uma relativa preservação da fluência, 

apesar da grande dificuldade de nomeação de objetos e conceitos. O discurso é marcado por 

circunlóquios e apresenta diversas pausas em decorrência das dificuldades dos pacientes 

portadores da DTA de empregar as palavras desejadas. 

No segundo estágio, tem-se uma intensificação da perda de memória. Os pacientes 

apresentam um comportamento marcado por uma excessiva agitação, podendo até sofrer com 

alucinações. Compreender os estímulos através dos sentidos passa a ser um desafio. Agnosia 

e apraxia são comuns nessa fase. Com relação à linguagem, as parafasias fonêmicas e 

semânticas são características marcantes do segundo estágio. Além disso, as expressões 

verbais parecem ficar cada vez mais reduzidas, sendo reduzida a complexidade sintática das 

orações que produzem.  

Por fim, no último estágio, todas as capacidades intelectuais se encontram 

prejudicadas. Tornam-se cada vez mais complexas tarefas como andar, sentar, engolir ou 

sorrir. No tocante às habilidades linguísticas, o discurso é reduzido a repetições sem sentido 

de palavras e a produção de sons sem sentido, estando seriamente comprometidas tanto a 

produção quanto a compreensão. Alguns pacientes ficam mudos nessa fase. 

 O diagnóstico da DTA, embora só possa ser considerado definitivo depois de feita 

uma análise histopatológica do tecido cerebral post-mortem, é feito por um processo de 

eliminação em que são utilizados critérios que pressupõem a avaliação de aspectos físicos e 

mentais que podem se encontrar alterados nos pacientes (OLIVEIRA et al, 2005). Dessa 

maneira, para que um indivíduo seja considerado portador da DTA, deverão ser associados 

resultados de investigações neurológicas e neuropsicológicas, além de excluída a 

possibilidade de existência de outras doenças capazes de provocar perdas cognitivas. Havendo 

a suspeita da presença de alterações típicas da doença de Alzheimer com base em dados 

clínicos, o paciente poderá receber o diagnóstico de provável portador da doença de 

Alzheimer.  



 
 

72 
 

Serão abordados, a seguir, alguns dos comprometimentos cognitivos não linguísticos 

provocados pela DTA com um pouco mais de detalhamento. Tais comprometimentos podem 

estar, de alguma maneira, relacionados aos possíveis problemas verificados na expressão 

linguística desses pacientes.  

 

3.2 O comprometimento de memória e dos conceitos na DTA 

  

 Os comprometimentos provocados pela DTA, conforme relatado na seção anterior, 

podem ser de ordens distintas e podem levar a problemas na linguagem, por exemplo. Além 

de um comprometimento no sistema linguístico, outros comprometimentos cognitivos que 

não são de natureza linguística podem estar relacionados às alterações reveladas na expressão 

linguística de pacientes portadores da DTA. Dentre esses comprometimentos cognitivos não 

linguísticos, podem ser citados o comprometimento de memória e o comprometimento dos 

conceitos.  

Nesta seção, busca-se descrever o comprometimento de memória e o 

comprometimento dos conceitos na DTA. No que diz respeito ao comprometimento de 

memória, além da descrição desse comprometimento, serão citados alguns estudiosos que 

atribuem os problemas de expressão linguística a esse comprometimento. No que diz respeito 

ao comprometimento dos conceitos, será apresentada a sua descrição sem que se faça 

referência direta a trabalhos nos quais os problemas revelados na expressão linguística são 

atribuídos a esse comprometimento. A decisão de apresentar alguns trabalhos nos quais são 

atribuídos os problemas de expressão linguística ao comprometimento de memória nesta 

seção em contraposição ao que foi decidido a respeito da descrição do comprometimento dos 

conceitos está relacionada ao fato de a discussão proposta para esta dissertação acerca da 

origem dos problemas de expressão linguística não fazer referência ao comprometimento de 

memória de pacientes portadores da DTA. Dessa forma, os autores que afirmam que certos 

problemas de expressão linguística decorrem do comprometimento de memória são citados 

nesta seção apenas como ilustração. Os trabalhos que preveem uma associação entre os 

problemas na expressão linguística ao comprometimento dos conceitos serão apresentados em 

oposição aos trabalhos que atribuem os problemas na expressão linguística a um 

comprometimento da linguagem. Tal oposição é relevante para a discussão que será proposta 

para esta dissertação e será apresentada na próxima seção deste capítulo. 
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Dentre os comprometimentos cognitivos que acometem os pacientes portadores da 

DTA, o comprometimento de memória parece ser um dos primeiros sintomas a evidenciar o 

surgimento da doença. Visto que se trata de uma doença caracterizada por provocar lesões 

cerebrais progressivas, cuja localização inicial de degeneração incide no hipocampo, 

consequentemente, os problemas relacionados à diminuição da capacidade de memorizar 

informações constituem um elemento fundamental na tarefa clínica de propor um diagnóstico 

relativamente precoce da doença (DUBOIS & DEWEER, 2003). Contudo, deve-se salientar 

que, para compreender como a habilidade de memorizar informações é afetada na DTA, é 

necessário levar em consideração que a memória não constitui um sistema indissociável.  

De acordo com o que propõem Dubois & Deweer (2003), o sistema de memória seria 

dividido, primeiramente, em memória explícita e implícita. Essa dissociação pode ser 

evidenciada por meio de disfunções seletivas observadas nas patologias que acometem a 

memória, como no caso da DTA: enquanto a memória implícita parece estar preservada de 

um lado, as informações manipuladas pela memória explícita parecem trazer complicações 

para os pacientes portadores da DTA.  

As informações armazenadas na memória implícita, segundo Dubois & Deweer 

(2003), dizem respeito a habilidades ou comportamentos que foram aprendidos e que são 

recuperados, quando necessário, de maneira inconsciente. Assemelhando-se ao que Oliveira et 

al (2005) denominam de memória de procedimento, esse sistema está encarregado de 

manipular informações que, no cotidiano, permitem que sejam feitas tarefas que são 

realizadas automaticamente, como, por exemplo, cozinhar ou vestir-se. Acredita-se, segundo 

Dubois & Deweer (2003) e Oliveira et al (2005), estar esse sistema de memória preservado na 

DTA. 

Se as informações contidas na memória implícita prescindem de conscientização e 

intenção para serem ativadas, o mesmo não ocorre com as informações armazenadas na 

memória explícita. Em tal sistema, são retidas informações concernentes a fatos ou eventos 

ocorridos que, para serem recuperados, necessitam de um esforço consciente. A memória 

explícita apresenta uma distinção entre memória de trabalho e memória de longo prazo. 

Enquanto a memória de trabalho é a responsável por manter ativas as informações no 

momento em que elas estão sendo utilizadas, a memória de longo prazo se encarrega da 

recuperação consciente de informações adquiridas em um contexto preciso (OLIVEIRA et al, 

2005). O sistema de memória de longo prazo, é também chamado de memória episódica e, 

embora todo sistema de memória consciente se encontre prejudicado na DTA, a deficiência 
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provocada em tal sistema é um dos sintomas mais marcantes na DTA, contribuindo inclusive 

para as desorientações espaciais e temporais típicas de tal demência.  

Assim como a memória episódica, a memória semântica, segundo Dubois & Deweer 

(2003), também constitui parte do sistema de memória de longo prazo. De acordo com 

Oliveira et al (2005), tal sistema está relacionado com a recuperação do significado das 

palavras. Grossman et al (1996) definem a memória semântica também como uma parte da 

memória de longo prazo, cujo escopo incide na representação mental do significado de 

palavras, objetos e ações.  

A fim de exemplificar a relação entre os distúrbios de memória e os problemas na 

expressão linguística, podem ser citados os trabalhos de Grossman et al (1996), de Kempler et 

al (1999), de Brandão et al (2009) e de Lessa (2010), que serão descritos de forma sucinta nos 

próximos parágrafos. Contudo, deve ser relembrado que tal relação não apresenta destaque 

neste trabalho.  

Com base em um estudo sobre a compreensão de sentenças na DTA, Grossman et al 

(1996) deram suporte à hipótese de que o sistema de memória semântica parece estar 

prejudicado, o que intensifica ainda mais os déficits semânticos dos pacientes portadores 

dessa demência. Da mesma forma que Grossman et al (1996) investigaram a relação de 

alterações linguísticas com os problemas de memória pelos quais os indivíduos portadores da 

DTA são acometidos, Kempler et al (1999) desenvolveram um estudo cujo objetivo era 

investigar a origem dos déficits de compreensão de sentenças por indivíduos portadores da 

DTA. Através de uma análise baseada na comparação de dados de experimentos on-line e off-

line
21

, os autores constataram que havia uma relação entre os impedimentos de compreensão 

de sentença e os déficits de memória de trabalho verbal. 

Enquanto Grossman et al (1996) e Kempler et al (1999) se debruçaram sobre a 

investigação da interferência dos problemas de memória nos déficits de compreensão de 

linguagem na DTA, Brandão et al (2009), em um estudo sobre a relação entre a cognição e a 

produção discursiva na DTA, destacam a possibilidade de disfunções na memória episódica e 

na memória de trabalho, além de disfunções na memória semântica, provocarem a 

manifestação de problemas no discurso de pacientes portadores dessa doença. Contudo, o 

estudo de Brandão et al (2009) estava voltado para questões que dizem respeito à produção no 

âmbito do discurso e não no âmbito da sintaxe.  
                                                           
21

 Os experimentos baseados em um método on-line (também chamado de método cronométrico) se diferem 

daqueles baseados em um método off-line (também chamado de método não cronométrico), dentre outras 

características, pelo fato de o tempo de reação ou resposta oferecida pelos informantes ser uma variável 

controlada.  
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 Diferentemente da investigação promovida por Brandão et al (2009), a pesquisa de 

Lessa (2010) estava voltada para a investigação da produção na DTA no que dizia respeito à 

sintaxe. A autora pretendia investigar a existência de um comprometimento da expressão 

linguística das categorias de Tempo e Aspecto na DTA e se tal comprometimento estava 

associado a possíveis distúrbios da noção de tempo. Foi argumentado pela autora que as 

alterações de Tempo e Aspecto encontradas estavam relacionadas a um comprometimento de 

memória. Tal argumentação teve suporte nos resultados de natureza neuropsicológica que 

revelaram uma preservação da noção de tempo, podendo ser, portanto, a desorientação 

temporal e os problemas linguísticos dos pacientes decorrentes de um comprometimento não 

linguístico, mais especificamente de memória. 

Tendo em vista que é assumida a prevalência dos problemas de memória na DTA 

(DUBOIS & DEWEER, 2003) e de outros sistemas cognitivos não linguísticos, bem como é 

assumido que problemas revelados na linguagem constituem um sintoma provocado pela 

DTA (MANSUR et al, 2005), Kempler et al (1999) afirmam ser difícil detectar a origem dos 

problemas linguísticos, uma vez que esses problemas ocorrem em um contexto de 

impedimentos de memória e de outros sistemas cognitivos. Dessa maneira, pode-se pensar 

que a linguagem é afetada em decorrência de um comprometimento cognitivo não linguístico, 

como, por exemplo, de memória ou dos conceitos. Ou pode-se pensar que o 

comprometimento cognitivo subjacente às alterações linguísticas encontra-se localizado no 

sistema linguístico propriamente dito. 

A possibilidade de interferência dos problemas de memória e dos conceitos na 

expressão linguística dos pacientes com a DTA está relacionada ao que Ortiz & Bertolucci 

(2005) apontam ser a necessidade de conhecimentos múltiplos para que seja feito o uso da 

linguagem. Dessa maneira, para que a linguagem seja colocada em uso, é necessário, além das 

informações provenientes do sistema linguístico, o emprego de informações não linguísticas, 

como, por exemplo, das informações de memória e dos conceitos.  

 Dubois & Deweer (2003), ao fazer referência aos distúrbios conceptuais na DTA, 

relatam que o comprometimento no nível conceptual leva a dificuldades como a de abstração, 

por exemplo. Além disso, verificam-se, na DTA, desordens relativas ao raciocínio e à 

elaboração e execução de planos de ação, que também são devido a um comprometimento no 

sistema conceptual. 

 Considerando que o componente semântico parece compor o conhecimento 

conceptual, conforme proposto por Jackendoff (1983), eventuais problemas semânticos na 
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DTA podem estar relacionados a um comprometimento no sistema dos conceitos. De acordo 

com a hipótese de que os impedimentos de compreensão de sentença na DTA são 

multifatoriais por natureza, Grossman & White-Devine (1998) não deixam de apontar 

especificamente para problemas característicos de ordem semântica que acarretam problemas 

na expressão linguística.  

Kavé & Levy (2003), com o objetivo de investigar possíveis problemas estruturais na 

expressão linguística na DTA, partem do pressuposto de que há uma deterioração semântico-

conceptual nessa demência. Dessa maneira, ao revisar os impedimentos semântico-

conceptuais que acometem os pacientes portadores dessa demência, os autores fornecem 

maiores detalhes acerca de tais impedimentos. Segundo Kavé & Levy (2003), em geral, os 

problemas no nível semântico-conceptual são detectados por meio de tarefas como a de 

nomeação, de fluência verbal, de compreensão e de fala espontânea. A avaliação dos 

pacientes em relação a indivíduos controles revela dificuldades de nomeação, a presença de 

poucos itens nas tarefas de fluência semântica, maiores erros nas tarefas de relacionamento 

imagem-sentença e pouco aproveitamento no julgamento de relações semânticas. Além disso, 

é verificada na fala espontânea dos pacientes a forte presença de palavras com pouca 

especificação semântica, como ‘coisa’, por exemplo, contribuindo para um discurso vazio 

semanticamente. Kavé & Levy (2003) destacam ainda as parafasias semânticas, o uso de 

pronomes sem antecedentes, as constantes repetições e o uso de poucas proposições no 

discurso como decorrentes de um problema semântico-conceptual.  

Nitrini et al (2005), ao levantar aspectos relevantes para o diagnóstico da DTA, 

afirmam que a incidência de alterações de ordem semântica pode ser observada desde os 

estágios iniciais da demência. As alterações que podem ser verificadas na DTA dizem 

respeito a problemas léxico-semânticos e a dificuldades semântico-discursivas, sobretudo, 

com a interpretação de metáforas, provérbios e piadas.  

Neste trabalho, busca-se investigar a produção linguística na DTA no que diz respeito 

à expressão linguística de categorias sintáticas. Sendo assim, serão detalhados, a seguir, os 

problemas linguísticos provocados pela DTA, mais especificamente as possíveis alterações 

sintáticas verificadas na produção, bem como será apresentada a discussão que está presente 

na literatura acerca do déficit cognitivo que subjaz aos possíveis problemas na expressão 

linguística. Embora este trabalho possa dar margem a uma discussão que leva em 

consideração a interferência dos déficits de memória na produção linguística, adotou-se como 

opção teórica e metodológica investigar as eventuais alterações da expressão linguística à luz 
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das discussões acerca do comprometimento subjacente ser essencialmente linguístico ou 

conceptual. 

 

3.3 Os problemas de expressão linguística na DTA 

 

Conforme dito anteriormente, na investigação realizada por Alois Alzheimer, houve 

uma certa preocupação com a descrição dos problemas de linguagem observados. Contudo, 

essas observações sobre a expressão linguística tinham o fim de reunir o máximo de 

características desviantes dos indivíduos investigados com o objetivo de entender os sintomas 

recorrentes da doença. Além disso, não havia interesse por parte de Alois Alzheimer em 

comparar os problemas linguísticos de pacientes com comprometimentos cerebrais 

generalizados, como é o caso de pacientes portadores da DTA, com aqueles problemas 

provocados por comprometimentos cerebrais localizados, como é o caso de pacientes afásicos 

(MATHEWS, OBLER & ALBERT, 1994). Tampouco, buscava-se compreender as desordens 

de natureza linguística com base em uma teoria linguística que desse conta de como as 

representações linguísticas estão organizadas na mente. 

Verifica-se, dessa maneira, que a linguagem pode ser investigada de diversas maneiras 

e com diferentes propósitos. No caso especificamente deste estudo, vale destacar que este está 

inserido na área da Neuropsicologia, que, dentre outros objetivos, pretende investigar as 

relações entre as funções mentais e a estrutura cerebral (MEHLER & DUPOUX, 1994). Mais 

especificamente, ele está inserido na área da Neurolinguística, cujo escopo de investigação diz 

respeito à relação entre a linguagem e os aspectos cerebrais. Dentre as questões centrais que 

se colocam para os estudos em Neurolinguística, pode ser mencionada a questão referente às 

desordens mentais de ordem linguística. Dessa forma, cabe à Neurolinguística caracterizar a 

linguagem de indivíduos acometidos por alguma lesão cerebral. As descobertas realizadas 

podem ser de grande relevância para os tratamentos desenvolvidos por neurologistas e 

fonoaudiólogos que visam a atender indivíduos com distúrbios de linguagem, de um lado, e 

para a caracterização dada pelos linguistas às representações no sistema linguístico, de outro. 

Se, por um lado, muitos trabalhos se voltam para a investigação dos déficits de 

produção e de compreensão de sentenças na afasia de Broca, uma patologia de linguagem 

caracterizada por gerar um déficit exclusivamente linguístico, sem alterar outros sistemas 

cognitivos, por outro lado, é possível também contribuir para uma teoria linguística que 

explique como a linguagem está representada na mente humana a partir da investigação de 
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doenças neurológicas progressivas, como é o caso da DTA. Considerando que a linguagem 

tem sido eleita alvo de investigação quando se trata da DTA e que a sua deterioração é 

consensualmente assumida (MANSUR et al, 2005), existem muitos estudos na área de 

Neurolinguística que, para alcançar, de alguma maneira, o entendimento da linguagem, se 

voltam para a investigação de patologias da linguagem, como é o caso da DTA, à luz de 

objetivos diferentes dos propostos por Alois Alzheimer. Dessa maneira, observa-se que 

alguns dos trabalhos da área de Neurolinguística estão voltados para a descrição dos sintomas 

linguísticos, bem como para o esclarecimento das alterações cognitivas subjacentes a esses 

sintomas. Através de uma investigação dessa natureza, é possível propor uma investigação 

acerca do modo como as categorias específicas da linguagem estariam representadas na mente 

humana. Nesta seção, serão descritos trabalhos que trazem à tona uma investigação dos 

problemas de expressão linguística na DTA e que podem ser considerados trabalhos inseridos 

na área da Neurolinguística. 

Dentre os trabalhos voltados para a detecção de problemas revelados na expressão 

linguística na DTA, pode ser retomado o de Kempler et al (1999), por exemplo. Conforme 

relatado por esses autores, os distúrbios de nomeação na produção de pacientes com a 

provável DTA provenientes de problemas léxico-semânticos foram exaustivamente descritos 

e analisados em termos de frequência e da natureza do comprometimento cognitivo 

subjacente. Além disso, embora não haja um acordo acerca da natureza dos problemas léxico-

semânticos, parece haver um consenso no que diz respeito à prevalência dessas alterações e o 

seu processo de evolução (MANSUR et al, 2005).  

Se, por um lado, a deterioração das habilidades léxico-semânticas foi cuidadosamente 

apurada, visto que se trata de um dos sintomas linguísticos mais facilmente percebidos, por 

outro, poucas pesquisas se debruçaram sobre possíveis problemas de compreensão de 

sentenças que poderiam justificar certas dificuldades como a de responder a perguntas, de 

seguir instruções e de acompanhar conversas que podem ser observadas na DTA (KEMPLER 

et al, 1999). Considerando que os problemas de compreensão na DTA ocorrem em um 

contexto de diversos impedimentos cognitivos, surge, então, a necessidade de se explorar a 

questão referente às potenciais causas dos problemas de compreensão. Em consonância com a 

incorporação dos estudos de compreensão de sentença na literatura acerca dos distúrbios 

linguísticos provocados pela DTA, foi, então, dada certa ênfase à descrição de possíveis 

alterações sintáticas nessa demência, bem como ao comprometimento cognitivo subjacente 

aos problemas linguísticos dos portadores da DTA.  



 
 

79 
 

Assim como não é consensual a natureza dos distúrbios de nomeação na DTA 

(MANSUR et al, 2005), o mesmo pode se dizer a respeito dos problemas sintáticos 

verificados em pacientes portadores da provável DTA. Para exemplificar essa falta de acordo 

entre os autores que investigam a expressão linguística de pacientes com a DTA, podem ser 

explorados os estudos de Rochon, Waters & Caplan (1994) e de Grober & Bang (1995). Com 

o objetivo de investigar a origem dos problemas refletidos nas dificuldades de compreender 

sentenças na DTA, os dois grupos de autores utilizaram uma metodologia bastante 

semelhante. Contudo, as análises e conclusões a que chegaram Rochon, Waters & Caplan 

(1994) não foram as mesmas a que chegaram Grober & Bang (1995), reflexo da divergência 

dos resultados encontrados por ambos os grupos de autores. 

Rochon, Waters & Caplan (1994) desenvolveram um estudo com o objetivo de 

investigar a compreensão de sentenças na DTA. Para alcançar tal objetivo, os autores 

elaboraram um experimento de compreensão sintática que consistia em um teste de 

relacionamento imagem-sentença. Os autores acreditavam que, a partir da aplicação desse 

teste, seria possível detectar alterações no desempenho de pacientes com a DTA, em 

comparação com o desempenho de indivíduos controles, ao lidar com sentenças que 

apresentavam diferentes graus de complexidade sintática.  

O teste de relacionamento imagem-sentença elaborado para a pesquisa consistia na 

tarefa de relacionar uma imagem a uma sentença que era fornecida aos informantes. Para cada 

sentença, eram apresentadas ao mesmo tempo duas imagens. Ao ouvir cada sentença, os 

informantes eram convocados a escolher uma das imagens que melhor a representasse. No 

que diz respeito às sentenças utilizadas no teste, os autores optaram por controlar variáveis 

tais como a canonicidade ou não dos papéis temáticos
22

 e o número de papéis temáticos a 

serem atribuídos em torno do verbo, sendo esses fatores os critérios utilizados para determinar 

o grau de complexidade de uma sentença. Com base nesses fatores, foram elaborados nove 

tipos de sentenças em que três tipos continham sentenças com dois verbos e seis tipos 

continham sentenças com um verbo. Todas as sentenças eram semanticamente reversíveis, o 

que impossibilitava o uso de pistas semânticas na realização da tarefa, induzindo o informante 

a associar a sentença à imagem apropriada com base na análise sintática das sentenças. 

                                                           
22

 A atribuição de papel temático ou papel semântico, naquele contexto, referia-se à relação entre o verbo da 

sentença e seus argumentos. Dessa maneira, o verbo seria o atribuidor de papel temático aos seus argumentos, 

como, por exemplo, na sentença ‘o menino empurrou a menina’, em que o argumento externo da sentença recebe 

do verbo o papel temático de agente e o argumento interno recebe o papel temático de paciente da sentença. Em 

línguas como o inglês e o português, considera-se canônica, por exemplo, a atribuição do papel temático de 

agente e de paciente ao argumento externo e ao argumento interno da sentença, respectivamente, conforme pode 

ser observado no exemplo apresentado.  



 
 

80 
 

Segundo os autores, as potencias dificuldades lexicais que os pacientes envolvidos na 

pesquisa poderiam apresentar durante a realização do teste foram controladas através da 

aplicação de um pré-teste que permitia identificar possíveis dificuldades de compreensão dos 

itens lexicais que estariam presentes no teste utilizado para investigar a compreensão sintática. 

Obteve-se um bom desempenho dos pacientes no pré-teste, o que garantiu ao teste de 

relacionamento imagem-sentença a confiabilidade na detecção de possíveis alterações 

sintáticas.  

Com base nos resultados obtidos através do teste utilizado, verificou-se que fatores 

como a canonicidade ou não dos papéis temáticos e o número de papéis temáticos atribuídos 

pelo verbo não interferiram no desempenho dos pacientes. Contudo, foi possível detectar 

alterações no desempenho com sentenças que apresentavam mais de um verbo. A 

interpretação desses resultados proposta pelos autores sugere que, de um lado, as alterações 

encontradas não estavam correlacionadas à complexidade sintática das sentenças. E, de outro 

lado, os pacientes apresentaram problemas com sentenças que continham dois verbos, ou seja, 

com sentenças que continham duas proposições. Esse desempenho ruim foi explicado pelos 

autores como decorrente de um problema pós-interpretativo, uma vez que sentenças com duas 

proposições demandariam uma carga processual maior durante a realização da tarefa. 

Levando em consideração que um problema pós-interpretativo decorre de um 

comprometimento em sistemas não linguísticos, mas que interage com o sistema de 

linguagem, é possível que a dificuldade dos pacientes investigados no estudo de Rochon, 

Waters & Caplan (1994) em lidar com sentenças que continham mais de uma proposição 

estivesse relacionada a algum comprometimento do sistema conceptual. De acordo com essa 

interpretação, haveria na DTA um prejuízo na representação conceptual de duas ou mais 

proposições e na representação da relação que as mesmas estabelecem. Uma vez 

comprometida a representação conceptual de duas proposições e a relação entre elas, torna-se 

dificultada a realização de tarefas que dependem da preservação dessa representação.    

Sendo assim, pode-se concluir que, de acordo com os dados obtidos por Rochon, 

Waters & Caplan (1994), a sintaxe na DTA está preservada e a origem do déficit de 

compreensão de sentenças de pacientes com a DTA é relacionada a um comprometimento em 

módulos cognitivos não linguísticos, podendo tal comprometimento incidir no sistema 

conceptual. 

Já no estudo de Grober & Bang (1995), baseado em uma metodologia semelhante à 

metodologia de Rochon, Waters & Caplan (1994), foi concluído que as dificuldades de 
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compreensão de sentenças de pacientes portadores da DTA eram decorrentes de um 

comprometimento genuinamente sintático. As autoras chegaram a tal conclusão com base nos 

resultados obtidos através da aplicação também de um teste de relacionamento imagem-

sentença. Segundo as autoras, os déficits de compreensão de sentenças poderiam ter sua 

origem na memória de trabalho ou na linguagem, mais especificamente em algum 

componente sintático, podendo estar uma dessas habilidades comprometidas. Com base nesse 

pressuposto, foram desenvolvidos dois experimentos, sendo que ambos investigavam 

sentenças reversíveis e irreversíveis, que poderiam estar ora na voz ativa, ora na voz passiva.  

Os dois experimentos apresentavam o seguinte desenho: duas imagens e uma sentença. 

Caberia aos informantes escolher a imagem que melhor caracterizasse a sentença, instrução 

comumente esperada durante a aplicação de testes de relacionamento imagem-sentença. 

Contudo, o aspecto que diferenciava os dois experimentos dizia respeito à presença ou 

ausência da sentença no momento de o informante selecionar a imagem apropriada. Somente 

no segundo experimento é que as imagens eram fornecidas na presença da sentença, enquanto 

que, no primeiro, a sentença não ficava visualmente disponível no momento da seleção das 

imagens, o que demandava maior esforço da memória de trabalho dos informantes envolvidos 

na pesquisa.  

Ao analisar os dados obtidos através da aplicação do primeiro experimento, as autoras 

notaram que, em comparação aos indivíduos controles, os indivíduos com DTA apresentaram 

um desempenho inferior em todos os tipos de sentenças, inclusive nas sentenças irreversíveis, 

em que não era necessário o emprego da análise sintática para bem compreender as sentenças. 

O déficit de compreensão dos pacientes revelado através dos resultados do primeiro 

experimento, segundo as autoras, poderia ser explicado por possíveis dificuldades com os 

significados das palavras utilizadas no experimento ou por problemas relacionados à memória 

de trabalho.  

Com o objetivo de minimizar a demanda da memória de trabalho, foi desenvolvido o 

segundo experimento, em que foi verificado que os pacientes testados apresentaram maiores 

impedimentos com as sentenças que necessitavam da análise sintática para serem 

interpretadas, ou seja, com as sentenças semanticamente reversíveis e com as sentenças que 

estavam na voz passiva. Com isso, concluiu-se que o comprometimento que acarretou 

dificuldades de compreensão de sentenças no segundo experimento era sintático, uma vez que 

a demanda de memória foi uma variável controlada. O comprometimento de compreensão de 

sentenças não pôde ser atribuído a um problema semântico, visto que os pacientes 
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investigados, por um lado, apresentaram problemas com sentenças que demandam o emprego 

do conhecimento sintático e, por outro lado, apresentaram, no segundo experimento, um bom 

desempenho ao lidar com sentenças semanticamente irreversíveis, ou seja, sentenças cujo 

conteúdo semântico e o conhecimento de mundo do indivíduo são suficientes para uma boa 

compreensão.  

Em poucas palavras, tanto no estudo de Rochon, Waters & Caplan (1994) quanto no 

estudo de Grober & Bang (1995), foram detectadas alterações na expressão linguística de 

fenômenos sintáticos na DTA. Todavia, os dois grupos divergem quanto à origem dessas 

alterações. De um lado, Rochon, Waters & Caplan (1994) propõem uma interpretação dos 

dados segundo a qual essas alterações decorrem de um comprometimento em sistemas 

cognitivos não linguísticos. De outro lado, Grober & Bang (1995) propõem uma interpretação 

dos dados segundo a qual essas alterações decorrem de um comprometimento no sistema 

linguístico que afeta especificamente a sintaxe. 

Recorrendo a estudos posteriores que também buscam compreender a origem de 

eventuais alterações reveladas na expressão linguística na DTA e que tratam especificamente 

de possíveis alterações flexionais, pode-se mencionar, por um lado, o estudo de Kavé & Levy 

(2003), em que se defende a preservação da flexão na DTA e, por outro lado, o estudo de 

Martins (2010), em que se advoga em favor de uma deterioração da sintaxe na DTA no que 

diz respeito à flexão, cujos danos estão refletidos na expressão linguística desses pacientes. A 

seguir, serão apresentados a metodologia e os resultados a que chegaram esses autores.  

Kavé & Levy (2003), com o objetivo de investigar a existência de possíveis problemas 

sintáticos na expressão linguística de pacientes com a DTA, propuseram uma investigação 

acerca da flexão, avaliando mais especificamente as categorias de Tempo e Concordância, 

nesse caso, de gênero e número, em pacientes falantes de hebraico. A metodologia 

desenvolvida foi dividida em duas partes: a primeira se tratava de uma tarefa on-line de leitura 

auto-monitorada
23

 e a segunda se tratava de uma tarefa off-line de julgamento de 

agramaticalidade.  

Considerando que a morfologia da flexão verbal no hebraico envolve, dentre outros, 

traços de Tempo e de Concordância, como número, gênero e pessoa, na tarefa on-line, foi 

investigada a concordância entre o sujeito e o verbo no que dizia respeito ao gênero. Foram 

elaboradas duas condições: na primeira condição, havia concordância de gênero entre o 
                                                           
23

 A tarefa de leitura auto-monitorada permite que seja controlado o tempo de leitura de uma palavra ou de uma 

frase inteira durante a sua realização. Esse controle só é possível porque os informantes submetidos à tarefa, após 

realizarem a leitura, devem pressionar um botão do teclado do computador de modo que o próximo segmento 

apareça na tela.    
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sujeito e o verbo da sentença; na segunda condição, o sujeito e o verbo não concordavam 

quanto ao gênero. Os informantes eram convocados a ler cada sentença das duas condições e 

o tempo de leitura era cronometrado. De acordo com os resultados obtidos na tarefa on-line, 

não foram observadas alterações no desempenho dos pacientes testados em comparação com 

os indivíduos controles, de modo que os pacientes foram capazes de perceber as violações 

sintáticas presentes nas sentenças da segunda condição.  

Na tarefa off-line, por sua vez, foram investigados os fenômenos de Tempo e número e 

as sentenças utilizadas para investigar cada fenômeno foram categorizadas em duas 

condições, resultando em quatro condições ao todo. A primeira condição das sentenças 

utilizadas para investigar o Tempo apresentava compatibilidade temporal entre o verbo e o 

advérbio da sentença, enquanto que a segunda condição apresentava incompatibilidade 

temporal entre os mesmos elementos. Assim como nas sentenças utilizadas na tarefa on-line, 

na primeira condição das sentenças utilizadas para investigar número, havia concordância de 

número entre sujeito e verbo, enquanto que, na segunda condição, o sujeito e o verbo não 

concordavam quanto ao número. Os informantes eram convocados a julgar quanto à 

gramaticalidade ou não das sentenças. Ao observarem os resultados, os autores verificaram 

que os pacientes investigados, assim como os indivíduos controles, aceitaram como 

gramaticais as sentenças da primeira condição e rejeitaram as sentenças da segunda condição 

tanto de Tempo quanto de número.  

Com base nos dados obtidos, os autores em questão fizeram uma previsão segundo a 

qual o desempenho de pacientes com DTA será semelhante ao desempenho de indivíduos 

normais em tarefas que requerem o processamento da flexão, uma vez que o paradigma no 

hebraico é rico e os pacientes alcançaram resultados semelhantes aos dos indivíduos 

controles. Com isso, pôde-se dizer que, no que diz respeito aos fenômenos investigados, a 

sintaxe dos pacientes com DTA está preservada, mantendo inalterada a expressão linguística 

da flexão. 

Se Rochon, Waters & Caplan (1994), com base em uma investigação voltada para o 

grau de complexidade sintática das sentenças, e Kavé & Levy (2003), com base em uma 

investigação especificamente voltada para a flexão, parecem encontrar resultados que 

advogam em favor da proposta de que a sintaxe está preservada na DTA, o mesmo não ocorre 

com Martins (2010). A autora, em uma investigação de pacientes portadores da DTA falantes 

do português do Brasil, utilizou uma metodologia que se baseava na aplicação de um teste de 

julgamento de agramaticalidade, bem como na aplicação de um teste de produção. Pretendia-
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se investigar, assim como Kavé & Levy (2003), a flexão, mais especificamente as categorias 

funcionais de Tempo e Aspecto, em pacientes com a DTA. Tendo em vista que um dos 

objetivos da autora era investigar a origem de possíveis déficits na expressão linguística de 

Tempo e Aspecto desses pacientes, foi proposta uma comparação dos dados linguísticos de 

pacientes com déficit cognitivo com dados de pacientes sem déficit cognitivo, sendo a 

presença ou ausência de tal déficit avaliada através da aplicação de um teste neuropsicológico. 

O teste de julgamento de agramaticalidade que compunha a metodologia do estudo de 

Martins (2010) era composto por sentenças que apresentavam um verbo e um advérbio cujos 

traços temporais e aspectuais eram compatíveis. Era composto também por sentenças que 

apresentavam incompatibilidade de traços entre o verbo e o advérbio ora no que dizia respeito 

à informação temporal ora no que dizia respeito à informação aspectual. Também com o 

objetivo de investigar o conhecimento linguístico de Tempo e Aspecto, Martins (2010) 

desenvolveu um teste de produção de preenchimento de lacuna. Nesse teste, eram fornecidos 

vídeos curtos em que eram representadas situações e o informante era convocado a escolher, 

dentre as opções fornecidas, as formas verbais que continham a informação temporal e 

aspectual que melhor correspondessem ao vídeo para preencher a lacuna e completar a 

sentença fornecida. Algumas das sentenças presentes no teste de produção continham 

advérbio e outras não. 

Ao analisar os resultados de ambos os testes, a autora constatou que, em comparação 

aos indivíduos controles, os pacientes portadores da DTA com déficit cognitivo e sem esse 

déficit que foram submetidos à avaliação proposta apresentaram alterações na expressão 

linguística. Martins atribuiu essas alterações a um comprometimento essencialmente 

linguístico, uma vez que pacientes cognitivamente preservados apresentaram problemas na 

expressão linguística, o que pode revelar uma deterioração do sistema linguístico 

propriamente dito. Contudo, foi verificado ainda um desempenho mais agravado dos 

pacientes com déficit cognitivo em comparação com os dados dos pacientes sem déficit 

cognitivo. A autora propôs uma interpretação segundo a qual as alterações na expressão 

linguística são decorrentes de um comprometimento do sistema linguístico, seguindo a mesma 

direção de Grober & Bang (1995), podendo o desempenho linguístico ser ainda mais afetado 

devido a comprometimentos em outros sistemas mentais que interagem com a linguagem. 

Paralelamente aos estudos de compreensão, em alguns dos estudos que se concentram 

exclusivamente nos problemas de produção e que tomam a sintaxe como objeto de 

investigação, conforme observado em parte do estudo de Martins (2010), também houve uma 
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preocupação com a investigação dos comprometimentos cognitivos responsáveis por acarretar 

possíveis problemas na produção linguística na DTA. Contudo, acreditava-se, primeiramente, 

que a produção estava preservada (KEMPLER, CURTISS & JACKSON, 1987). Somente 

alguns estudos posteriores mostraram que pode haver sim impedimentos sintáticos verificados 

na produção de pacientes portadores da DTA (ALTMANN, ANDERSEN & KEMPLER, 

1993; ALTMANN, KEMPLER & ANDERSEN 2001; ALTMANN, 2004). Tal mudança de 

perspectiva será detalhada nos próximos parágrafos. 

Baseados em amostras de fala espontânea e de dados de um teste de escrita controlada, 

Kempler, Curtiss & Jackson (1987) verificaram um desempenho lexical ruim ao passo que as 

habilidades sintáticas se encontravam preservadas na DTA. Nos próximos parágrafos, serão 

apresentados com maiores detalhes os dados obtidos por meio das duas investigações 

desenvolvidas por Kempler, Curtiss & Jackson (1987): a primeira, que estava baseada na 

análise de fala espontânea, e a segunda, que estava baseada em um teste de escrita controlada. 

Na primeira investigação, que estava baseada na fala espontânea, partiu-se do 

pressuposto de que, caso houvesse uma preservação da sintaxe, deveriam estar presentes na 

fala dos pacientes investigados sentenças de construções simples e sentenças de construções 

mais complexas. Em caso de haver problemas sintáticos, esperava-se que fossem observados 

erros nas construções sintáticas utilizadas, bem como uma redução na complexidade sintática 

das sentenças, sendo as sentenças de construção mais simples as mais frequentes na fala 

desses pacientes.  

Nove tipos de construções sintáticas foram analisadas na produção dos pacientes 

investigados: sentenças simples, sentenças coordenadas, sentenças interrogativas, sentenças 

com orações relativas, sentenças com orações adverbiais, sentenças com orações infinitivas, 

sentenças na voz passiva, sentenças comparativas e sentenças com complementos oracionais. 

As sentenças simples eram caracterizadas pela presença de um sujeito e um sintagma verbal 

na voz ativa. Já os outros oito tipos de sentença eram caracterizados pela presença de algum 

outro elemento sintático, além do sujeito e do sintagma verbal, o que conferia à sentença um 

grau de complexidade sintática maior do que o das sentenças simples. Com base nos 

resultados da investigação, foi encontrado um número significativamente maior de erros 

léxico-semânticos do que de erros sintáticos. Além disso, o desempenho dos pacientes não 

diferiu do desempenho dos indivíduos controles no que se refere à frequência do uso de uma 

determinada construção sintática.  
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Na segunda investigação, que consistia em uma tarefa escrita, os informantes eram 

convocados a realizar um ditado em que eram fornecidas palavras homófonas. Com o objetivo 

de desambiguizar essas palavras, eram fornecidas pistas semânticas e sintáticas que, ao serem 

reconhecidas, eram fundamentais para a escrita da palavra correta. Os autores notaram que os 

pacientes foram mais sensíveis às pistas sintáticas do que às pistas semânticas, tendo 

cometido mais erros nos casos em que era necessário o emprego do conhecimento semântico 

para a realização da tarefa. Tendo em vista os resultados obtidos, os autores constataram que, 

tanto em um contexto de fala espontânea quanto em um contexto mais controlado, as 

habilidades sintáticas em relação às habilidades semânticas estavam seletivamente 

preservadas na DTA. Quanto às alterações semânticas, havia uma correlação das mesmas com 

o grau de severidade da doença. 

 Em um estudo posterior, Altmann, Andersen & Kempler (1993), com o objetivo de 

reavaliar a possível preservação sintática na DTA proposta por Kempler, Curtiss & Jackson 

(1987), propuseram uma investigação de análise de dados de fala espontânea. Através dessa 

investigação, buscou-se ampliar a pesquisa anterior. Foram levados em consideração todos os 

tipos de erros cometidos pelos informantes de modo que fosse utilizada uma categorização 

mais refinada dos erros. Dessa forma, foram separados os erros de anáfora dos erros de itens 

omitidos, bem como os erros lexicais dos erros morfossintáticos. Consideravam-se erros de 

anáforas as ocorrências que continham alterações no uso de pronomes, por exemplo, e, no 

caso dos erros de itens omitidos, as ocorrências que continham algum elemento omitido, 

como um auxiliar, por exemplo. Consideravam-se erros lexicais as ocorrências que continham 

o uso de uma palavra errada, como, por exemplo, o uso da palavra ‘irmã’ ao invés de ‘filha’, 

e, no caso dos erros morfossintáticos, as ocorrências que continham alterações de Tempo e 

número, alterações na ordem das palavras ou alterações referentes ao encaixamento de 

orações.  

Os resultados indicaram a presença de erros em todas as categorias na fala dos 

pacientes em comparação com o desempenho dos indivíduos controles. No que tange à 

categoria de erros morfossintáticos, os autores notaram que esses eram tão prevalentes quanto 

os erros lexicais, já que as omissões de itens gramaticais passaram a ser consideradas um 

reflexo de uma disfunção na competência morfossintática e não de um problema de anomia, 

conforme é frequentemente descrito na literatura. Sendo assim, concluiu-se que a produção de 

categorias sintáticas de pacientes portadores da DTA não estava preservada e que 

impedimentos dessa natureza podem surgir no estágio inicial da doença.  
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O comprometimento cognitivo subjacente aos impedimentos na produção de 

categorias sintáticas, segundo Altmann, Andersen & Kempler (1993), incide na competência 

morfossintática, o que pode ser interpretado como um comprometimento no sistema de 

linguagem, mais especificamente no componente sintático propriamente dito. 

 Altmann, Kempler & Andersen (2001), posteriormente, desenvolveram um estudo 

cuja metodologia pôde ser dividida em duas partes, o que conferiu à pesquisa dados de 

naturezas distintas: através do primeiro experimento, foram coletados dados de fala 

espontânea e, através do segundo experimento, foram coletados dados de produção eliciada. O 

objetivo dos autores era investigar possíveis déficits na produção de pacientes com DTA a fim 

de caracterizar os problemas linguísticos causados pela DTA e de questionar a divisão dos 

erros de produção provocados por essa demência em duas categorias apenas – erros lexicais e 

morfossintáticos – conforme era comumente proposto na literatura. Dessa maneira, os autores 

propuseram quatro categorias a serem analisadas: as duas primeiras referem-se a 

omissões/substituições de itens da classe fechada e da classe aberta, a terceira categoria 

refere-se a erros pronominais e, por fim, a quarta refere-se a erros morfossintáticos como, por 

exemplo, flexões incorretas, ordem incorreta das palavras e omissão de orações principais ou 

subordinadas.  

 Os resultados obtidos no primeiro experimento indicaram que os pacientes cometeram 

mais erros que os indivíduos controles em todas as categorias, embora os indivíduos controles 

também tenham apresentado problemas na produção de itens das categorias analisadas. Além 

disso, não houve uma diferença significativa entre os tipos de erros. Logo, os problemas 

encontrados na produção dos pacientes com DTA foram atribuídos à intensificação dos 

padrões de erros cometidos comumente por pessoas idosas. 

 Na tentativa de minimizar o acesso ao léxico e às questões discursivas envolvidas na 

produção, de um lado, e de enfatizar a classe fechada e a morfossintaxe, do outro, foi 

elaborado um segundo experimento em que eram fornecidos cartões contendo três itens da 

classe aberta, dois nomes e um verbo. Os informantes eram solicitados a formar frases 

gramaticais com os itens fornecidos, ficando a cargo dos mesmos a inserção dos itens da 

classe fechada.  

Os resultados do segundo experimento apontaram para uma maior dificuldade por 

parte dos pacientes do que dos controles na realização da tarefa, tendo sido mais salientes os 

problemas com itens da classe fechada de modo que ora eram omitidos, como no caso de 

alguns verbos auxiliares e de alguns determinantes, ora eram usados incorretamente, como no 
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caso de algumas preposições. Da mesma maneira, foi possível observar erros morfossintáticos 

no que dizia respeito à estrutura argumental das sentenças a serem formadas. Sendo assim, os 

autores concluíram que a DTA pode sim provocar problemas na produção de itens gramaticais 

e que as alterações na produção de itens da classe fechada e das informações morfossintáticas 

encontradas no estudo parecem ser decorrentes de falhas na plena ativação da representação 

das informações de natureza lexical, tanto no que diz respeito às informações semânticas 

quanto no que diz respeito às informações gramaticais.  

No estudo de Altmann, Kempler & Andersen (2001), argumentou-se que os problemas 

de produção na DTA são decorrentes de um comprometimento em algum componente do 

léxico, inclusive quando se trata de fenômenos morfossintáticos. Mais especificamente, 

argumentou-se que os processos cognitivos afetados são de ordem léxico-semântica. Uma vez 

que as informações léxico-semânticas interagem com informações de natureza conceptuais, é 

possível especular que um comprometimento de natureza conceptual na DTA prejudique as 

informações léxico-semânticas, levando a um problema na produção de pacientes portadores 

dessa demência, como o problema observado por Altmann, Kempler & Andersen (2001). O 

fato é que, diferentemente do que pode ser interpretado a partir do estudo de Altmann, 

Andersen & Kempler (1993), Altmann, Kempler & Andersen (2001) acreditam que os 

problemas na produção de fenômenos morfossintáticos decorrem de um comprometimento de 

informações semânticas e não de um comprometimento de informações sintáticas. 

 Em um estudo mais recente, Altmann (2004) elaborou uma metodologia semelhante à 

metodologia proposta pelo grupo de autores tratados anteriormente. A autora, com o objetivo 

de investigar a produção de sentenças de indivíduos portadores da DTA, desenvolveu um 

teste semelhante ao segundo experimento de Altmann, Kempler & Andersen (2001) descrito 

anteriormente. De acordo com o teste de produção de Altmann (2004), eram fornecidos 

estímulos a partir dos quais os informantes envolvidos na pesquisa eram instruídos a formar 

sentenças. Tais estímulos eram compostos por trios de palavras, sendo cada trio formado por 

um verbo irregular no particípio passado e por dois nomes que, ao ser formada a sentença, 

constituiriam os argumentos em torno do verbo. Para que fossem geradas sentenças 

gramaticais a partir dos estímulos fornecidos, estruturas transitivas ativas deveriam ser 

suprimidas em favor do uso de estruturas alternativas, como, por exemplo, o uso de uma 

estrutura passiva. Além de tal teste, a metodologia desse estudo também foi composta por 

uma tarefa de nomeação de imagens.  
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 Detectou-se, através dos resultados obtidos a partir do estudo de Altmann (2004), um 

comprometimento na produção dos pacientes investigados em comparação aos dados de 

indivíduos controles em ambas as tarefas. A autora constatou que os erros cometidos pelos 

pacientes incidiram, sobretudo, na utilização de estruturas não canônicas. Seguindo uma 

perspectiva semelhante à de Altmann, Kempler & Andersen (2001), a autora argumentou que 

os distúrbios cognitivos que acarretam problemas de produção de sentenças incidem no 

sistema semântico. Uma vez que esse sistema se encontre prejudicado na DTA, surgem as 

dificuldades em ativar plenamente as representações semânticas dos itens lexicais, resultando 

em problemas como erros gramaticais e falhas na inclusão de todos os estímulos em uma 

única sentença na produção dos pacientes.  

 Tendo em vista que, nesta dissertação, assume-se a existência de um nível de 

representação semântico inerente ao sistema conceptual e responsável por manipular 

informações de natureza semântica, é possível se pensar que um comprometimento desse 

nível na DTA seja um reflexo do acometimento do sistema de conceitos dos pacientes 

portadores dessa demência. 

Com base nos estudos revisados neste trabalho, cabe ressaltar que, diferentemente do 

que se acredita a respeito dos distúrbios de expressão linguística no nível lexical, visto que é 

consensual na literatura a existência de tal impedimento, o mesmo não se pode dizer a 

respeito das alterações na expressão linguística, tanto na compreensão quanto na produção, no 

nível da sintaxe. De um lado, trabalhos como o de Kempler, Curtiss & Jackson (1987) 

apontam para uma preservação da expressão linguística no tocante à sintaxe e, de outro lado, 

trabalhos como o de Altmann, Andersen & Kempler (1993), de Rochon, Waters & Caplan 

(1994), de Grober & Bang (1995), de Altmann, Kempler & Andersen (2001) e de Altmann 

(2004) apontam para a existência de problemas refletidos na expressão linguística de ordem 

sintática. Mais especificamente em relação à flexão, de um lado Kavé & Levy (2003) 

apontam para uma preservação da expressão linguística ao passo que Martins (2010) detectou 

alterações na expressão linguística de pacientes portadores da DTA. No tocante à origem de 

eventuais impedimentos revelados na expressão linguística, pode-se dizer que não há um 

consenso quanto a essa questão.  

Dentre os autores que advogam em favor da existência de impedimentos sintáticos 

revelados na expressão linguística, por um lado, Grober & Bang (1995) e Martins (2010) se 

posicionam em favor de um comprometimento genuinamente do sistema linguístico, mais 

especificamente da sintaxe. Além desses autores, Altmann, Andersen & Kempler (1993) 
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afirmam ser o problema na expressão linguística de categorias sintáticas na DTA decorrente 

de um comprometimento na competência morfossintática, o que pode interpretado como um 

comprometimento no componente sintático. 

Por outro lado, autores como Rochon, Waters & Caplan (1994), Altmann, Kempler & 

Andersen (2001) e Altmann (2004) afirmam ser os problemas verificados na expressão 

linguística de fenômenos sintáticos decorrentes de distúrbios cognitivos que não afetam o 

componente sintático. Rochon, Waters & Caplan (1994) acreditam ser a natureza do problema 

de expressão linguística decorrente de um problema pós-interpretativo relacionado ao número 

de proposições nas sentenças. Conforme já argumentado anteriormente, esse pode ser um 

problema decorrente da incapacidade de pacientes com DTA representar conceptualmente 

duas ou mais proposições. Em relação aos trabalhos de Altmann, Kempler & Andersen (2001) 

e de Altmann (2004), observa-se que os autores atribuem os problemas na expressão 

linguística de fenômenos sintáticos a dificuldades dos pacientes em lidar com informações 

semânticas, o que pode ser tomado como um indício para a proposição de que esses 

problemas decorrem de um comprometimento conceptual. Com base nesses três estudos 

citados, constatou-se que há a possibilidade de um comprometimento no sistema conceptual 

levar a alterações na expressão linguística de fenômenos sintáticos na DTA. 

 Tendo em vista o quadro teórico apresentado, é possível notar a divergência entre os 

autores em relação à existência ou não de problemas revelados na expressão linguística e em 

relação à origem desses eventuais problemas. Com base nesses questionamentos é que são 

colocados os seguintes objetivos para esta dissertação: (1) investigar se há alterações na 

expressão linguística de Tempo e Aspecto, mais especificamente na produção, de pacientes 

portadores da DTA e (2) investigar se o comprometimento cognitivo mais geral e os 

comprometimentos conceptuais estão associados aos eventuais problemas na expressão 

linguística de Tempo e Aspecto de pacientes portadores da DTA. 

A partir desses objetivos, pretende-se contribuir para o entendimento acerca da origem 

de eventuais alterações na expressão linguística de Tempo e Aspecto na DTA. Uma vez que 

Tempo e Aspecto são categorias linguísticas conceptualmente motivadas, tanto um 

comprometimento no sistema linguístico relativo aos traços de Tempo e Aspecto quanto um 

comprometimento conceptual relativo às noções de tempo e aspecto podem gerar 

complicações observáveis na expressão linguística de pacientes portadores da DTA.  

Parte-se da hipótese de que (1) há alterações de Tempo e Aspecto na produção de 

pacientes portadores da DTA. Se (1) for confirmada, postula-se a hipótese de que (2) as 
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alterações na produção de Tempo e Aspecto na DTA são decorrentes exclusivamente de um 

comprometimento cognitivo não linguístico, mais especificamente de um comprometimento 

conceptual. 

Em poucas palavras, foram abordadas, neste capítulo, as perdas cognitivas comumente 

provocadas pela DTA. Além disso, foram relatadas diferentes perspectivas de lidar com os 

comprometimentos cognitivos que podem, de alguma maneira, acarretar alterações na 

expressão linguística de pacientes portadores dessa demência. Tendo em vista que o panorama 

das perdas cognitivas provocadas pela DTA é caracterizado por ser de natureza degenerativa, 

questiona-se a existência ou não de uma possível alteração linguística de produção no tocante 

à sintaxe em algum estágio da demência. Caso seja verificada a existência de tal alteração, 

coloca-se a questão quanto ao comprometimento cognitivo subjacente: a natureza de uma 

alteração de produção revelada na expressão linguística de categorias sintáticas pode estar 

relacionada a um comprometimento de capacidades cognitivas não linguísticas ou pode estar 

relacionada a um comprometimento cognitivo do sistema linguístico que afeta 

especificamente a sintaxe. 

 Sendo assim, pretende-se, com este trabalho, investigar a existência de uma possível 

alteração na produção referente às categorias sintáticas de Tempo e Aspecto. Sendo detectada 

a sua existência em alguma das fases da demência, propõe-se contribuir para o entendimento 

da natureza dessas alterações. No próximo capítulo, será abordada a metodologia adotada 

nesta pesquisa. 
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4 Metodologia 

 

Desde a ameba até Einstein, o crescimento  

do conhecimento é sempre o mesmo:  

tentamos resolver nossos problemas  

e obter, por um processo de eliminação,  

algo que se aproxime da adequação  

em nossas soluções experimentais. 

Popper 

 

Neste capítulo, pretende-se descrever a metodologia que compõe este estudo. Desse 

modo, serão descritos os testes de natureza neuropsicológica e linguística que foram 

desenvolvidos e utilizados a fim de detectar possíveis alterações tanto de ordem não 

linguística quanto de ordem linguística em prováveis pacientes portadores da DTA. No que 

diz respeito às eventuais alterações reveladas na expressão linguística, pretende-se investigar 

especificamente a expressão linguística de Tempo e Aspecto. Da mesma forma, buscou-se 

contribuir para o questionamento acerca da origem de uma eventual alteração na expressão 

linguística dessas categorias, que podem decorrer tanto de um comprometimento no sistema 

linguístico quanto de um comprometimento em sistemas não linguísticos, como no sistema 

conceptual, por exemplo. 

Tendo em vista as questões que se colocam para este estudo, optou-se pela realização 

de um estudo de caso de caráter longitudinal. Foi selecionada para a presente pesquisa uma 

paciente diagnosticada como provável portadora da DTA, que foi submetida a repetidas 

aplicações dos mesmos testes ao longo do desenvolvimento da pesquisa. 

Nas seções seguintes, será apresentada uma descrição detalhada do tipo de estudo 

selecionado para a pesquisa e do perfil da informante que contribui para este trabalho. Além 

disso, serão descritos os testes utilizados. Por fim, será caracterizado o procedimento de 

aplicação dos mesmos. 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

 Esta seção tem como objetivo caracterizar o tipo de estudo utilizado nesta pesquisa. 

Primeiramente, será apresentada de forma breve a discussão presente na literatura de estudos 

voltados para patologia da linguagem acerca do grau de confiabilidade de resultados 

provenientes, por um lado, de estudos de caso e, por outro lado, de estudos de grupo. Serão 

apresentadas as razões pelas quais se optou pelo estudo de caso. Posteriormente, será 
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caracterizado o estudo longitudinal que também configurou uma opção metodológica para 

esta dissertação.  

 

4.1.1 Estudo de caso 

 

 Em muitos estudos que buscam investigar a linguagem lançando mão de pesquisas 

realizadas a partir de patologias da linguagem, deve-se enfrentar uma questão que diz respeito 

ao tipo de estudo que deverá ser selecionado para melhor atender às demandas da pesquisa. 

Há muita discussão, sobretudo nos estudos realizados com a afasia de Broca, acerca da 

melhor maneira de se observar as manifestações desviantes no comportamento linguístico 

subsequentes à lesão cerebral sofrida por pacientes portadores de tal patologia. Existe, na 

literatura concernente à afasia de Broca, um grupo de autores que advogam em favor da 

realização de estudo de grupo e outros que defendem a realização de estudo de caso como a 

melhor maneira de se observar a relação entre a lesão e o comportamento linguístico que se 

sucede.  

 Grodzinsky et al (1999), Drai & Grodzinsky (1999) e Zurif & Piñango (1999) 

propõem que estudos de grupo permitem que sejam feitas generalizações importantes para 

serem teorizadas que dizem respeito à relação entre cérebro e linguagem. Isso significa dizer 

que as regularidades somente poderiam ser alcançadas se fossem observados os resultados de 

um grupo de pacientes e, nesse caso, as possíveis variações encontradas nos resultados podem 

ser estatisticamente controladas. Esses autores acreditam que, se não há um padrão que 

permeia a produção e a compreensão na afasia de Broca, não há de existir, então, razões para 

que ela seja estudada. 

 Se, para alguns autores, a generalização é fundamental para se observar as relações 

ente lesão e comportamento, para outros, dentre eles, Berndt & Caramazza (1999), essa 

generalização não parece corresponder com seus dados, visto que os pacientes afásicos 

investigados por esses autores não demonstraram um padrão no desempenho em situação de 

teste. Sendo assim, segundo esses autores, é possível observar um padrão distinto na 

investigação de diferentes pacientes.  

Ao se posicionar diante dessa discussão, Novaes (2004) oferece evidências em favor 

da realização de estudos de caso, mostrando que a análise individual do desempenho dos 

pacientes permite que sejam testadas hipóteses relativas a padrões específicos de distúrbios. 

Dessa maneira, o autor pôde verificar um quadro de dupla dissociação de fenômenos 
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linguísticos através da realização de um estudo de caso, tendo sido tal dissociação camuflada 

quando os dados foram analisados com base em médias estatísticas. 

Tendo em vista essa discussão, faz-se necessário também para a investigação da DTA 

optar pelo tipo de estudo que será contemplado e que melhor atenderá aos objetivos da 

pesquisa. O trabalho de Nespoli et al (2010) contribui para a tomada dessa decisão, uma vez 

que foi desenvolvido um estudo de caso com cinco pacientes portadores da DTA, cujo 

principal objetivo era investigar possíveis alterações na expressão linguística das categorias 

sintáticas de Tempo e Aspecto, levando em consideração questões relacionadas a origem 

dessas eventuais alterações. Observou-se, com base nos resultados obtidos, uma grande 

variabilidade no que diz respeito ao desempenho linguístico dos pacientes testados, o que 

evidenciou a relevância de se analisar individualmente o desempenho de pacientes acometidos 

por essa demência. Além de detectada uma variabilidade nos dados linguísticos, observou-se 

que o grau do comprometimento cognitivo mais geral dos pacientes, ao contrário do que os 

dados relativos ao comprometimento linguístico revelaram, era bastante similar, revelando, 

desse modo, uma dissociação entre as funções cognitivas não linguísticas das funções 

cognitivas linguísticas.  

Assim sendo, os resultados de Nespoli et al (2010) retomam o raciocínio de Novaes 

(2004) segundo o qual os estudos de caso permitem que sejam identificadas dissociações, 

além de contribuir para a definição de padrões específicos de distúrbios. 

Com base em Novaes (2004) e em Nespoli et al (2010), optou-se pela realização de 

um estudo de caso com uma paciente. Além de esse tipo de estudo atender aos objetivos da 

pesquisa, será também fundamental para a concretização do estudo longitudinal que aqui é 

proposto.  

 

4.1.2 Estudo longitudinal 

 

Além de a presente pesquisa ser caracterizada por se tratar de estudo de caso, optou-se 

também por realizar um estudo longitudinal. Esse tipo de estudo se define por serem coletados 

repetidamente os dados de um mesmo informante. O estudo de caráter longitudinal se 

caracteriza em oposição ao estudo de caráter transversal, no qual a coleta de dados é feita em 

um único momento, não havendo comparação de dados coletados em diferentes momentos.  

A paciente portadora da DTA selecionada para este estudo foi submetida aos mesmos 

experimentos mais de uma vez, sendo respeitado um limite de tempo mínimo para cada 



 
 

95 
 

aplicação. Embora não seja recomendada, para muitos estudos transversais, a aplicação de 

experimentos iguais ao mesmo informante, para esta pesquisa, isso não representa um 

impasse, visto que pacientes com DTA têm como principal sintoma a perda de memória 

recente, o que dificulta a memorização das respostas que devem ser fornecidas durante a 

aplicação dos testes por parte do informante. Desse modo, optou-se por coletar os dados da 

mesma informante a fim de detectar possíveis declínios cognitivos e na expressão linguística. 

Nesta pesquisa, dados longitudinais muito podem revelar acerca das questões que aqui 

se colocam. Primeiramente, tem-se que o quadro clínico da DTA é comumente caracterizado 

por um comprometimento degenerativo que leva a alterações cognitivas progressivas. Uma 

vez que se opta por realizar um estudo longitudinal, torna-se possível, de algum modo, 

detectar as perdas cognitivas linguísticas e não linguísticas no decorrer do tempo. Com isso, 

tem-se que o estudo longitudinal é uma das maneiras de se alcançar o objetivo proposto para a 

pesquisa a respeito da origem de um eventual déficit na expressão linguística, visto que os 

distúrbios cognitivos não linguísticos podem não aumentar ao longo do tempo na mesma 

proporção que possíveis problemas linguísticos. Desse modo, seria possível afirmar que o 

comprometimento cognitivo mais geral não é o causador das alterações na expressão 

linguística de pacientes com a DTA.  

Mansur et al (2005) ressaltaram a carência de estudos longitudinais voltados para a 

DTA. Para esses autores, estudos dessa natureza podem elucidar aspectos referentes ao 

mapeamento dos padrões das perdas cognitivas linguísticas e não linguísticas, destacando esse 

tipo de estudo como uma tendência futura dos estudos sobre a DTA. Os autores ressaltaram 

também que estudos longitudinais podem ser interessantes para a detecção de subgrupos de 

pacientes, o que facilitaria o delineamento das intervenções clínicas. 

Em um estudo longitudinal que objetivava investigar as perdas de linguagem em 

pacientes portadores de algum tipo de demência, incluindo a DTA, Blair et al (2007) afirmam 

que estudos longitudinais tanto de natureza quantitativa quanto de natureza qualitativa 

direcionados às perdas refletidas na linguagem ainda são poucos ou estão comprometidos com 

uma pequena amostra de dados. Os autores complementam afirmando que a avaliação 

longitudinal da linguagem promove um entendimento exclusivo da evolução e da progressão 

da deterioração linguística.  

Estudos longitudinais que buscam avaliar as funções cognitivas de pacientes com 

DTA são importantes no sentido de melhor promoverem a compreensão do processo 

cognitivo e biológico natural da demência, oferecendo, desse modo, uma descrição acurada 
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das perdas. Alguns estudos mostram que, ao descrever os distúrbios iniciais da DTA, é 

possível detectar os indivíduos que subsequentemente desenvolverão a demência (CLARK et 

al, 2009), o que pode servir de ferramenta no auxílio do diagnóstico da provável DTA, uma 

vez que esse diagnóstico ainda é feito por exclusão de outras demências. 

No entanto, ao realizar esse tipo de estudo, deve-se levar em consideração o fato de 

que não é possível detectar o surgimento de uma determinada perda cognitiva com total 

exatidão. Outra questão fundamental diz respeito ao fato de não ser possível determinar de 

maneira totalmente segura o momento em que o declínio cognitivo se iniciou, o que leva 

alguns pesquisadores a considerarem em seus estudos como momento inicial da demência o 

período do diagnóstico dado ao paciente ou, até mesmo, o período em que o paciente 

apresentou os primeiros sintomas. Outros pesquisadores preferem considerar o momento em 

que a pesquisa se inicia com o informante, já que seu perfil só será descrito a partir daquele 

momento. Por fim, outra questão diz respeito à falta de uniformidade quanto aos intervalos 

entre as reaplicações que pode ser percebida em muitos estudos longitudinais cuja 

investigação se volta para a DTA (SOUZA et al, 2011).  

Tendo em vista essas questões, optou-se, neste estudo, por descrever as perdas 

cognitivas a partir do período em que foi realizada a primeira aplicação dos testes, bem como 

se optou por um intervalo fixo de seis meses para cada aplicação. A seguir, são apresentadas 

informações a respeito da informante selecionada para este estudo. 

  

4.2 A informante 

 

Com o objetivo de desenvolver este estudo, foi selecionada uma paciente do sexo 

feminino provável portadora da DTA, cujo diagnóstico havia sido dado há aproximadamente 

quatro anos antes do início da pesquisa. Em princípio, não havia restrições quanto à seleção 

do informante no que concerne à faixa etária, sexo, grupo social ou escolaridade. Assim, foi 

selecionada uma paciente que tinha sessenta e sete anos na primeira aplicação dos testes e 

tinha Ensino Superior na área de Engenharia. A paciente apresentava, na época das aplicações 

dos testes, uma vida social bastante ativa e frequentava grupos de estudos. Essa intensa 

socialização parece ser uma característica bastante relevante da vida da paciente, pois 

permitiu que ela colaborasse ativamente no estudo. 

Buscava-se, para o desenvolvimento do estudo longitudinal, um paciente portador da 

DTA que apresentasse um prejuízo cognitivo leve no início do estudo para que fosse possível 
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observar as perdas ao longo do tempo. Desse modo, para avaliar as informações necessárias 

acerca do perfil neuropsicológico da paciente, lançou-se mão de um teste neuropsicológico 

comumente utilizado no meio clínico e acadêmico. A sua descrição se encontra na próxima 

seção deste trabalho, bem como a descrição do teste de natureza neuropsicológica e dos testes 

de natureza linguística elaborados especialmente para este estudo. 

 

4.3 As avaliações 

  

 Através deste estudo, pretende-se investigar a expressão linguística de Tempo e 

Aspecto na DTA, além de contribuir para o questionamento acerca do comprometimento 

cognitivo responsável por acarretar eventuais alterações que pudessem estar presentes na 

expressão linguística. Com isso, foi necessário adotar uma metodologia que licenciasse, de 

um lado, a investigação da cognição mais geral e dos conceitos, e, de outro lado, a 

investigação da expressão linguística. 

Assim sendo, a paciente selecionada foi submetida a uma avaliação neuropsicológica, 

cujo principal objetivo é investigar a cognição mais geral e o sistema conceptual. A paciente 

foi também submetida a uma avaliação linguística, cujo principal objetivo é investigar a 

expressão linguística de Tempo e Aspecto. A avaliação neuropsicológica é composta pelo 

Mini-Exame do Estado Mental (ou MEEM) e por um teste de sequência lógica desenvolvido 

para este estudo. Já a avaliação linguística é composta por um teste de produção de 

preenchimento de lacuna e por um pré-teste cujo caráter é de nomeação, ambos também 

elaborados especificamente para o presente trabalho. 

 Conforme mencionado anteriormente, este é um estudo caracterizado basicamente por 

se tratar de um estudo longitudinal, o que justifica a paciente investigada ter sido submetida a 

quatro aplicações dos mesmos testes. Os dados da primeira aplicação foram tomados como 

parâmetro para a detecção de possíveis perdas cognitivas linguísticas e não linguísticas que 

pudessem emergir posteriormente. Desse modo, optou-se por chamar a primeira aplicação de 

aplicação controle.  

 Foi relevante utilizar os dados da primeira aplicação como parâmetro de análise, visto 

que foram comparados, nas diferentes aplicações dos testes, os dados da mesma informante, o 

que, de alguma maneira, neutraliza as naturais divergências encontradas na comparação dos 

dados de indivíduos diferentes. A comparação entre os dados obtidos do mesmo informante 
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permitiu que fossem detectados eventuais declínios, favorecendo a caracterização dos 

diferentes estágios da gramática mental da paciente investigada. 

 Greene & Oliveira (1999), ao desenvolver uma introdução acerca dos aspectos 

concernentes a um desenho experimental, discutem o problema da variabilidade de 

informantes na realização de um experimento. As autoras consideram, por um lado, as 

consequências da utilização e comparação entre os dados de indivíduos diferentes. Por outro 

lado, elas consideram as consequências da utilização e comparação entre os dados dos 

mesmos indivíduos.  

 Embora a utilização de dados de indivíduos diferentes ofereça a vantagem de que 

esses indivíduos possam ser submetidos às mesmas condições experimentais sem a 

interferência de possíveis padrões de resposta no desempenho
24

, é necessário levar em conta 

as diferentes reações que cada pessoa apresenta ao ser submetida a um teste. O mesmo parece 

não ocorrer quando são utilizados os dados dos mesmos indivíduos, uma vez que a 

comparação de dados dessa natureza permite a eliminação das eventuais diferenças 

individuais que podem interferir nos resultados. Foi com respaldo nos argumentos de Greene 

& Oliveira (1999) que se decidiu assumir os dados da primeira aplicação como parâmetro em 

detrimento da utilização de dados de um indivíduo controle.  

Tem-se, nas próximas seções, a descrição detalhada de cada teste utilizado nesta 

pesquisa. 

 

4.3.1 A avaliação neuropsicológica 

 

4.3.1.1 O MEEM 

 

Têm sido propostos inúmeros testes com a pretensão de avaliar de forma objetiva 

pacientes que apresentam alterações do estado mental, como é o caso, por exemplo, do Mini-

Mental State Examination, também conhecido como MMSE, e do Montreal Cognitive 

Assessment, também conhecido como MoCA test. No entanto, o grande desafio nesse campo 

de investigação tem sido o de agregar em um único teste a simplicidade e rapidez na 

aplicação, bem como a confiabilidade entre os examinadores. Alguns autores, como Caramelli 

& Nitrini (2000), por exemplo, acreditam que testes como o MEEM, uma versão do MMSE 
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 No caso dos pacientes portadores da DTA que são submetidos a condições experimentais, é pouco provável 

que haja a interferência dos padrões de resposta no desempenho desses informantes em razão da existência de 

um comprometimento de memória. 
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para o português do Brasil, parecem atender às necessidades impostas a uma avaliação 

neuropsicológica. Esses autores alegam que o MEEM é um teste que reúne tarefas que levam 

cerca de cinco a sete minutos para serem realizadas, além de ser um teste amplamente 

utilizado.  

Esclarecendo melhor a natureza desse teste, deve ser mencionado que o MEEM é uma 

versão brasileira elaborada por Caramelli & Nitrini (2000) do teste neuropsicológico MMSE 

(FOLSTEIN, FOLSTEIN & MCHUGH, 1975). Neste estudo, optou-se pela utilização da 

versão brasileira desse teste, já que a paciente investigada é falante do português do Brasil. 

Segundo Folstein, Folstein & Fanjiang (2000), a cognição se trata de um construto abstrato 

referente ao pensamento em oposição aos sentimentos. Foi com o objetivo de investigar esse 

construto que se desenvolveu esse teste neuropsicológico, que tem se tornado uma ferramenta 

de avaliação clínica, permitindo a detecção de impedimentos cognitivos e o acompanhamento 

da progressão dos pacientes. Brucki et al (2003) complementam essa ideia ao fazer referência 

à pertinência desse teste no rastreamento do seguimento evolutivo das doenças e no 

monitoramento das respostas aos tratamentos. 

Além de ser utilizado como instrumento clínico, o MEEM tem sido amplamente 

utilizado nos estudos sobre demências, inclusive nos estudos linguísticos sobre patologias de 

linguagem associadas às demências, servindo, dessa forma, como um instrumento de 

pesquisa. Um exemplo da utilização do MEEM nesse contexto pode ser verificado no estudo 

de Bickel et al (2000) acerca da compreensão sintática de pacientes com DTA, no qual 

verificou-se uma correlação entre os impedimentos cognitivos mais gerais apontados pelo 

MEEM e os problemas revelados na linguagem.  

A avaliação por meio do MEEM pode ser encarada de duas maneiras: a primeira diz 

respeito a uma habilidade geral que pode ser sintetizada em uma única pontuação; a segunda 

diz respeito à combinação de habilidades específicas como a memória, a atenção, a linguagem 

e outras (FOLSTEIN, FOLSTEIN & FANJIANG, 2000). Faz-se necessário explicitar as 

principais funções cognitivas que podem ser avaliadas por meio de sua aplicação. As funções 

cognitivas avaliadas pelo MEEM podem ser agrupadas, segundo Caramelli & Nitrini (2000), 

nas seguintes categorias: (a) Orientação temporal e espacial; (b) Memória imediata; (c) 

Atenção e cálculo; (d) Evocação das três palavras; (e) Linguagem. Embora, nesta dissertação, 

sejam assumidas essas categorias, é questionável se elas, de fato, investigam as funções 

cognitivas que se propõem investigar. 
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Em cada categoria, há um conjunto de perguntas ou comandos. O acerto na realização 

de cada tarefa resulta no acúmulo de um ponto, podendo o informante alcançar, no máximo, 

trinta pontos no teste. Folstein, Folstein & Fanjiang (2000) estabelecem que notas entre vinte 

e um e vinte e seis podem indicar um impedimento cognitivo leve, notas entre onze e vinte, 

um impedimento cognitivo moderado e notas entre zero e dez, um impedimento cognitivo 

severo. 

Uma vez que se optou pela utilização da versão brasileira do teste proposta por 

Caramelli & Nitrini (2000), foram utilizados também os parâmetros propostos pelos autores 

para a análise dos dados, sobretudo no que dizia respeito à nota de corte, isto é, a nota a partir 

da qual pode ser definido se o informante apresenta algum impedimento cognitivo nesse teste. 

Tal adaptação da nota de corte proposta pelos autores decorre de questões referentes à 

heterogeneidade educacional no Brasil apontada por Nitrini et al (2005).  

Dessa maneira, Caramelli & Nitrini (2000), levando em consideração o fato de que o 

nível de escolaridade dos informantes poderia influenciar na realização do teste, propõem que 

a nota de corte para indivíduos que tenham estudado formalmente por mais de sete anos deva 

ser vinte e seis. Nesse caso, se um indivíduo com esse perfil obtiver nota igual ou inferior a 

vinte e seis, isso será um indicativo de que ele pode apresentar algum impedimento cognitivo. 

Para indivíduos que tenham estudado entre quatro e sete anos, a nota de corte é de vinte e 

quatro, para indivíduos que tenham estudado entre um e três anos, atribui-se uma nota de 

corte de vinte e um e a nota de corte para indivíduos analfabetos é de dezoito. A nota de corte 

para a paciente investigada no estudo é de vinte e seis, uma vez que ela possui Ensino 

Superior completo. 

No que tange à categoria (a), pode-se observar que essa girava em torno da orientação 

temporal e espacial, contento perguntas do tipo “em que mês nós estamos?”, ou “em que 

cidade nós estamos?”. Nessa categoria, o informante que é submetido ao MEEM pode 

totalizar cinco pontos de orientação temporal e cinco pontos de orientação espacial. Tendo em 

vista o fato de que muitos pacientes em estágios mais avançados da doença podem se 

encontrar acamados e sem uma vida social ativa, tem-se que esse tipo de informação, muitas 

vezes, não parece estar mais disponível para os indivíduos, sem contar que esse tipo de 

informação demanda certo esforço da memória, o que, para esses indivíduos, torna a tarefa 

ainda mais complexa. Sendo assim, como o objetivo desse teste é avaliar a cognição como o 

todo e não especificamente o sistema de conceitos, foi desenvolvido um teste 



 
 

101 
 

neuropsicológico com o objetivo de avaliar especificamente esse sistema, cujos resultados 

foram analisados em comunhão com os resultados obtidos com a aplicação do MEEM. 

Em relação à categoria (b), espera-se que o informante seja capaz de memorizar três 

palavras e, posteriormente, na categoria (d), elas deveriam ser recuperadas. Tanto a categoria 

(b) quanto a categoria (d) valem três pontos cada uma. Já a categoria (c) diz respeito, 

principalmente, à noção de cálculo, sendo o informante convocado a subtrair sete de cem. Ao 

fornecer o resultado, é pedido que o informante subtraia, novamente, sete do resultado, e essa 

dinâmica ocorre por cinco vezes consecutivas. Essa categoriza totaliza cinco pontos. Por fim, 

a categoria (e) refere-se à linguagem, na qual estão presentes tarefas como, por exemplo, 

nomeação de objetos, repetição de uma frase, execução de comandos dados oralmente, escrita 

de uma frase que contivesse, no mínimo, um verbo e fizesse sentido na língua e outros 

comandos. Nessa categoria, podem ser totalizados nove pontos
25

. 

A utilização desse teste no estudo não somente auxiliou na seleção da paciente com 

déficit cognitivo leve, em um primeiro momento da pesquisa, como também foi utilizado nas 

aplicações subsequentes, pois seus resultados foram utilizados no sentido de fornecer um 

mapeamento das perdas cognitivas como um todo. A seguir, apresenta-se o teste 

neuropsicológico utilizado para o rastreamento mais preciso de possíveis impedimentos de 

tempo referentes ao sistema conceptual. 

 

4.3.1.2 O teste de sequência lógica 

 

No presente estudo, busca-se investigar possíveis impedimentos na expressão 

linguística das categorias de Tempo e Aspecto na DTA. Considerando que as alterações na 

expressão linguística desses pacientes ocorrem em um contexto de múltiplos impedimentos 

cognitivos, dentre eles impedimentos no sistema conceptual, questiona-se se a origem dessas 

alterações estaria relacionada a um comprometimento específico no sistema da linguagem ou 

se estaria relacionada a um comprometimento em sistemas cognitivos não linguísticos, como, 

por exemplo, no sistema dos conceitos.  

Tendo em vista esse questionamento já colocado aqui anteriormente, decidiu-se 

acrescentar à avaliação neuropsicológica um teste não linguístico de sequência lógica com o 

objetivo de ampliar a investigação especificamente dos conceitos, cujos resultados deveriam 
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 Todos os comandos de cada categoria do MEEM encontram-se no modelo desse teste apresentado no anexo 1 

desta dissertação. 
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ser analisados em consonância com os dados obtidos por meio da aplicação do MEEM, 

sobretudo no que dizia respeito à parte relativa à orientação temporal da categoria de 

orientação temporal e espacial. Embora o MEEM ofereça mecanismos de avaliação da 

orientação temporal, considerou-se que o conhecimento avaliado pelo MEEM não parece se 

tratar de um conhecimento relacionado ao sistema de conceitos. Tampouco parece dizer 

respeito ao conhecimento conceptual que se relaciona com a expressão linguística de Tempo e 

Aspecto. 

Ao desenvolver o teste de sequência lógica, esperava-se que fosse possível avaliar, de 

algum modo, além da capacidade de sequenciamento, o sistema conceptual, mais 

especificamente o conceito de tempo, sem que fosse utilizada a expressão linguística. Sendo 

assim, foi avaliada não só a cognição mais geral da paciente através da utilização do MEEM 

mas também o conhecimento lógico e temporal através da utilização do teste de sequência 

lógica.  

Localizar eventos na linha do tempo é, para Comrie (1985), algo puramente 

conceptual. Considerando que essa é uma noção de tempo do sistema conceptual relevante 

para o sistema linguístico, optou-se pela elaboração e utilização de um teste de sequência 

lógica, uma vez que a realização de um teste dessa natureza demanda o emprego do 

conhecimento que permita ao informante organizar eventos em ordem de sucessão, o que não 

se afasta da ideia de localizar os eventos em uma linha do tempo, nesse caso, de organizar os 

eventos, mesmo que, para isso, também tenha de ser empregado o conhecimento lógico, além 

do conhecimento temporal.  

Com o objetivo de descrever o teste em questão, pode-se dizer que o mesmo é 

composto por dez sequências. Cada sequência é composta por quatro imagens que, ao ser 

ordenada apropriadamente, representa uma situação específica. As imagens utilizadas se 

referem a fotografias que ilustram o mesmo personagem realizando atividades em todas as 

sequências. Para que fosse minimizada a possibilidade de se obter respostas subjetivas na 

ordenação das sequências, foram utilizadas ações comuns ou conhecidas tanto por homens 

quanto por mulheres.  

As dez sequências representam as seguintes situações: (1) lavar a louça; (2) fritar um 

ovo; (3) arrumar a cama; (4) ralar a cenoura; (5) fazer a barba; (6) escovar os dentes; (7) 

comer uma banana; (8) calçar o sapato; (9) beber água; (10) fazer um suco. Em cada 

sequência, há subdivisões da situação, sendo cada subdivisão representada por uma imagem. 

Por exemplo, na sequência de número 2, a primeira imagem, que aqui será chamada de 
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imagem A, ilustra o personagem segurando o ovo ainda inteiro; já a segunda imagem, que 

aqui será chamada de imagem B, ilustra o personagem quebrando a casca do ovo e o ovo 

caindo na frigideira; na terceira imagem, que aqui será chamada de imagem C, é possível 

perceber que o personagem está fritando o ovo que se encontra na frigideira; por fim, na 

quarta imagem, que aqui será chamada de imagem D, observa-se o ovo frito sendo retirado da 

panela e sendo colocado no prato
26

. Além das dez sequências que compunham o teste de 

sequência lógica, havia uma sequência prática, a partir da qual eram fornecidas as instruções 

do teste, bem como eram solucionadas eventuais dúvidas com relação à tarefa a ser 

realizada
27

.  

À informante, era apresentada uma sequência de cada vez com as imagens em ordem 

aleatória, exceto a primeira imagem de cada sequência que era dada pelo pesquisador e era 

informado que se tratava da primeira imagem da sequência. Foi adotado esse procedimento, 

bem como a escolha de situações que se tratam de atividades do cotidiano, com o objetivo de 

diminuir a possibilidade de a informante organizar subjetivamente as quatro imagens, 

compondo, assim, uma situação de maneira não esperada. Já as outras três imagens de cada 

grupo deveriam ser organizadas em ordem de acontecimento, tanto do ponto de vista lógico, 

através da relação de causa e efeito, quanto do ponto de vista temporal, através da relação de 

sucessão, de modo que fosse conferida à sequência uma ordenação que expressasse uma 

possibilidade real de concretização da situação. Sendo assim, a primeira imagem é o ponto de 

referência para que as outras imagens possam ser ordenadas em uma sequência linear, tendo 

que apresentar uma ordem temporal única.  

A elaboração desse teste teve como inspiração o teste R-2, um teste não verbal de 

inteligência para crianças, criado por Rynaldo de Oliveira, autor também da versão para 

adultos (R-1). O objetivo do R-2 é avaliar o potencial de inteligência das crianças por meio de 

figuras com objetos concretos ou imagens abstratas incompletas que deverão ser completadas 

por uma das opções de imagem fornecidas pelo psicólogo examinador. Dentre os tipos de 

raciocínio que estão envolvidos na realização da tarefa encontra-se o raciocínio lógico-

temporal que se encontra também subjacente à realização da tarefa imposta pelo teste de 

sequência lógica desenvolvido neste estudo. 
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 No anexo 2 desta dissertação, podem ser observadas as imagens que correspondem à sequência de número 2 

do teste de sequência lógica utilizado neste estudo. Esse é um exemplo de como as imagens deveriam ser 

ordenadas apropriadamente.  
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 A descrição das imagens que compunham cada sequência encontra-se no anexo 3 desta dissertação. 
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Além do R-2, o estudo de Lessa (2010) também contribuiu para a elaboração deste 

teste. A autora elaborou para seu estudo um experimento neuropsicológico no qual os 

informantes eram orientados a ordenar em sequência imagens que relatavam os estágios da 

vida. Cada sequência era composta por três imagens que deveriam ser ordenadas da maneira 

que o informante julgasse mais apropriada.  

Em seguida, tem-se a descrição dos testes linguísticos que compuseram, juntamente 

com os testes neuropsicológicos, a metodologia deste estudo, mais especificamente, 

apresenta-se o desenho do teste linguístico desenvolvido para avaliar a expressão linguística 

de Tempo e Aspecto da paciente investigada. 

 

4.3.2 A avaliação linguística 

 

4.3.2.1 O teste de preenchimento de lacuna 

 

 A linguagem constitui uma capacidade cognitiva. Dessa forma, no MEEM, também se 

encontra disponível uma categoria através da qual podem ser avaliadas as habilidades 

linguísticas. Deve ser ressaltado, contudo, que se pretende neste trabalho investigar categorias 

sintáticas específicas que, através da utilização do MEEM, não podem ser avaliadas. Assim 

sendo, optou-se por desenvolver uma avaliação linguística que permitisse atender aos 

objetivos específicos deste trabalho.  

A avaliação linguística é composta por um teste de produção de preenchimento de 

lacuna através do qual se pretende detectar possíveis alterações de Tempo e Aspecto que 

possam estar revelados na expressão linguística. Antes de cada aplicação do teste de 

preenchimento de lacuna, a paciente era convocada a ler em voz alta uma frase referente às 

características do personagem que era utilizado como sujeito de todas as sentenças presentes 

no teste e às instruções do teste. A frase era a seguinte: ‘João é um homem de 37 anos, 

solteiro, e sua vida é bastante agitada. Você deverá completar as lacunas com a melhor opção 

referente às atividades de João’. Isso permitiu ao pesquisador verificar o grau de afinidade que 

a informante tinha com a leitura, pois, durante a aplicação desse teste, além de serem lidas 

pelo pesquisador, as sentenças que compunham o teste também eram expostas em uma folha 

de papel a fim de que a informante pudesse receber os estímulos auditivo e visual, o que, de 

algum modo, pode caracterizar uma tentativa de diminuir a influência dos déficits de atenção 

que pacientes com DTA costumam apresentar. 



 
 

105 
 

O teste de preenchimento de lacuna é composto por quarenta sentenças, sendo que 

metade das sentenças é composta por sentenças-alvo e a outra metade é composta por 

sentenças distratoras. Cada sentença se encontra disponível em uma folha de papel A4 no 

formato horizontal. As sentenças apresentam uma lacuna a ser completada por uma das três 

opções de resposta disponíveis abaixo das sentenças, cada opção com uma cor diferenciada. A 

sentença estava na cor preta, a primeira opção na cor verde, a segunda na cor roxa e a terceira 

na cor azul
28

. Além das quarenta sentenças que compõem o teste, há uma sentença prática 

utilizada com o intuito de esclarecer qualquer eventual dúvida em relação às instruções do 

teste. 

 Neste trabalho, não havia a pretensão de se investigar a influência dos problemas de 

memória nas possíveis alterações na expressão linguística. Logo, essa era uma variável que 

deveria ser controlada. À luz do estudo promovido por Grober & Bang (1995), optou-se por 

controlar as influências dos problemas de memória na realização da tarefa em questão ao 

disponibilizar ao mesmo tempo tanto as sentenças quanto as opções de resposta, mantendo 

todas as informações necessárias para a realização da tarefa em cada sentença na mesma 

folha. Grober & Bang (1995) já haviam identificado essa solução como uma forma eficaz de 

se controlar tal variável. 

No que diz respeito às lacunas das sentenças que são alvo de investigação, espera-se 

que elas sejam preenchidas com um verbo/locução verbal com traços temporais e aspectuais 

compatíveis com a expressão adverbial da sentença. Isto é, a expressão adverbial de cada 

sentença é o indicador do verbo que deve ser selecionado cuja morfologia verbal e aspecto 

lexical devem apresentar compatibilidade com os traços sintáticos temporais e aspectuais da 

expressão adverbial. O verbo da primeira opção das sentenças-alvo apresenta uma morfologia 

de Tempo passado e de Aspecto perfectivo, o verbo da segunda opção apresenta uma 

morfologia de Tempo passado e de Aspecto imperfectivo, podendo ser ora durativa, ora 

habitual e o verbo da terceira opção apresenta morfologia de Tempo presente e de Aspecto 

imperfectivo, podendo ser ora durativa, ora habitual. Os verbos utilizados nesse teste são 

todos de primeira conjugação e não há repetição dos mesmos. Buscou-se minimizar a 

complexidade sintática das sentenças, optando por elaborá-las na ordem canônica dos seus 

constituintes, já que o objetivo era investigar fenômenos sintáticos que não tinham relação 

com a inversão de constituintes, por exemplo. A seguir, tem-se, no quadro 1, a estrutura de 

todas as sentenças-alvo desse teste.  
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 No anexo 4 desta dissertação, pode ser verificado um exemplo de como as sentenças do teste de 

preenchimento de lacuna eram apresentadas. 
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Quadro 1. Estrutura das sentenças-alvo do teste linguístico de preenchimento de lacuna. 

 

Além de vinte sentenças-alvo, foram utilizadas vinte sentenças distratoras, cujo 

objetivo era distrair a atenção da informante quanto ao objeto de análise, ou seja, quanto às 

informações temporais e aspectuais presentes na sentença. Além disso, deveria ser analisado o 

desempenho da paciente nessas sentenças com o objetivo de confirmar possíveis declínios que 

levam a problemas cada vez maiores na expressão linguística. A lacuna dessas sentenças dizia 

respeito à preposição que deveria completar a sentença e que fosse compatível com o verbo da 

sentença. A expressão adverbial e o verbo estavam sempre no tempo futuro. Verifica-se a 

estrutura das sentenças distratoras no quadro 2.  

 

 

 

Quadro 2. Estrutura das sentenças distratoras do teste linguístico de preenchimento de lacuna. 

 

Para melhor compreender o desenho do teste linguístico de preenchimento de lacuna, 

propõe-se uma categorização das sentenças-alvo de acordo com as informações temporais e 

aspectuais específicas que foram investigadas por meio das mesmas. As sentenças-alvo 

podem ser agrupadas em cinco categorias de sentenças. Tem-se a categoria das sentenças que 

investigam a produção do Aspecto perfectivo, do Aspecto imperfectivo habitual tanto no 

Tempo presente quanto no Tempo passado e do imperfectivo durativo também tanto no 

Tempo presente quanto no Tempo passado. Embora as sentenças possam ser agrupadas, elas 

eram apresentadas à paciente em ordem aleatória com o objetivo de dificultar o 

estabelecimento de padrões de resposta
29

. 

No que diz respeito ao grupo das sentenças do perfectivo, pode-se dizer que foram 

utilizadas expressões adverbiais que pudessem fornecer uma interpretação mais pontual 

possível para eliciar a seleção da forma verbal perfectiva. Além disso, foram utilizados verbos 

cujo significado aspectual era de pontualidade, aproximando-se das culminações, categoria de 

Aspecto lexical proposta por Vendler (1967). Martins (2010) já havia verificado em seu 

estudo que advérbios como ‘ontem’, por exemplo, podem combinar tanto com o Aspecto 

                                                           
29

 A ordem com que as sentenças, tanto as alvo quanto as distratoras, do teste de preenchimento de lacuna foram 

apresentadas durante as aplicações está disponível no anexo 5 desta dissertação. 

Expressão adverbial + sujeito + (verbo/locução verbal) + complemento 

Expressão adverbial + sujeito + verbo + (preposição) + complemento 
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perfectivo quanto com o Aspecto imperfectivo. Visto que se pretendia incitar a escolha de 

formas verbais perfectivas, decidiu-se tornar as expressões adverbiais desse grupo de 

sentenças o mais pontual possível, agregando uma expressão temporal pontual (‘às duas 

horas’, por exemplo). 

 Espera-se que seja selecionada a primeira opção de cada sentença desse grupo. 

Acredita-se que as formas verbais disponíveis na coluna da segunda opção, que apresentam 

traços de imperfectividade, possam ser incompatíveis com os traços aspectuais das expressões 

adverbiais desse grupo. Já as formas verbais disponíveis na coluna da terceira opção, que 

apresentam traços de Tempo presente e de Aspecto imperfectivo, podem ser incompatíveis 

com os traços temporais e aspectuais das expressões adverbiais. A seguir, no quadro 3, pode-

se observar as sentenças que faziam parte da categoria do Perfectivo.   

 

 

Expressão adverbial Sujeito 1ª opção  2ª opção  3ª opção  Complemento 

Ontem às duas horas João chutou chutava chuta a bola 

Anteontem às duas horas João entregou entregava entrega o presente 

Ontem às três horas João tocou tocava toca a campainha 

Anteontem às três horas João apagou apagava apaga a luz 

 

Quadro 3. Grupo 1: Sentenças de perfectivo.  

 

As sentenças que compõem os grupos que dizem respeito ao imperfectivo habitual no 

Tempo presente e no Tempo passado podem ser observadas nos quadros a seguir. Assim 

como ocorreu com o grupo de perfectivo, optou-se por utilizar verbos que pudessem ter um 

significado que favorecesse a escolha da forma verbal que fosse compatível com as 

informações temporais e aspectuais da expressão adverbial da sentença. Foram utilizados, 

portanto, verbos que podem apresentar uma noção semântica de habitualidade. 

Em relação às sentenças do grupo de imperfectivo habitual no presente disponíveis no 

quadro 4, espera-se que seja selecionada a terceira opção de cada sentença desse grupo por se 

tratar de formas verbais com traços de Tempo presente e Aspecto imperfectivo habitual 

compatíveis com os traços das expressões adverbiais utilizadas nesse grupo. Acredita-se que 

as formas verbais disponíveis na coluna da primeira opção, que apresentam traços de 

perfectividade, possam ser incompatíveis com os traços temporais e aspectuais das expressões 

adverbiais. Já as formas verbais disponíveis na coluna da segunda opção, que apresentam 

traços de Tempo passado e de Aspecto imperfectivo habitual, podem ser incompatíveis com 

os traços temporais das expressões adverbiais. 
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Expressão adverbial Sujeito 1ª opção  2ª opção  3ª opção  Complemento 

Atualmente João fotografou fotografava fotografa paisagens 

Hoje em dia João consertou consertava conserta computadores 

Atualmente João fabricou fabricava fabrica móveis 

Hoje em dia João colecionou colecionava coleciona selos 

 

Quadro 4. Grupo 2: Sentenças de imperfectivo habitual – presente. 

 

Em relação às sentenças do grupo de imperfectivo habitual no passado disponíveis no 

quadro 5, espera-se que seja selecionada a segunda opção de cada sentença desse grupo por se 

tratar de formas verbais com traços de Tempo passado e Aspecto imperfectivo habitual 

compatíveis com os traços das expressões adverbiais utilizadas nesse grupo. Acredita-se que 

as formas verbais disponíveis na coluna da primeira opção, que apresentam traços de 

perfectividade, possam ser incompatíveis com os traços aspectuais das expressões adverbiais. 

Já as formas verbais disponíveis na coluna da terceira opção, que apresentam traços de Tempo 

presente e de Aspecto imperfectivo habitual, podem ser incompatíveis com os traços 

temporais das expressões adverbiais. 

 

Expressão adverbial Sujeito 1ª opção  2ª opção  3ª opção  Complemento 

Antigamente João desenhou desenhava desenha carrinhos 

Quando criança João chupou chupava chupa pirulitos 

Antigamente João praticou praticava pratica esportes 

Quando criança João comprou comprava compra revistinhas 

 

Quadro 5. Grupo 3: Sentenças de imperfectivo habitual – passado. 

 

Observam-se nos quadros a seguir as sentenças que dizem respeito aos grupos de 

imperfectivo durativo no Tempo presente e no Tempo passado, respectivamente. Optou-se, 

bem como ocorreu com os grupos anteriores, por utilizar verbos que pudessem ter um 

significado que favorecessem a escolha da forma verbal que fosse compatível com as 

informações temporais e aspectuais da expressão adverbial da sentença. Foram utilizados, 

portanto, verbos que podem apresentar uma noção semântica de duratividade. 

Em relação às sentenças do grupo de imperfectivo durativo no presente disponíveis no 

quadro 6, espera-se que seja selecionada a terceira opção de cada sentença por se tratar de 

formas verbais com traços de Tempo presente e Aspecto imperfectivo durativo compatíveis 

com os traços das expressões adverbiais utilizadas nesse grupo. Acredita-se que as formas 

verbais disponíveis na coluna da primeira opção, que apresentam traços de perfectividade, 
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possam ser incompatíveis com os traços temporais e aspectuais das expressões adverbiais. Já 

as formas verbais disponíveis na coluna da segunda opção, que apresentam traços de Tempo 

passado e de Aspecto imperfectivo durativo, podem ser incompatíveis com os traços 

temporais das expressões adverbiais. 

 

Expressão adverbial Sujeito 1ª opção  2ª opção  3ª opção  Complemento 

Neste momento João lavou estava lavando está lavando a garagem 

Agora João preparou estava preparando está preparando o lanche 

Neste momento João engraxou estava engraxando está engraxando o sapato 

Agora João capinou estava capinando está capinando o terreno 

 

Quadro 6. Grupo 4: Sentenças de imperfectivo durativo – presente. 

 

Por fim, em relação às sentenças do grupo de imperfectivo durativo no passado 

disponíveis no quadro 7, espera-se que seja selecionada a segunda opção de cada sentença por 

se tratar de formas verbais com traços de Tempo passado e Aspecto imperfectivo durativo 

compatíveis com os traços das expressões adverbiais utilizadas nesse grupo. Acredita-se que 

as formas verbais disponíveis na coluna da primeira opção, que apresentam traços de 

perfectividade, possam ser incompatíveis com os traços aspectuais das expressões adverbiais. 

Já as formas verbais disponíveis na coluna da terceira opção, que apresentam traços de Tempo 

presente e de Aspecto imperfectivo durativo, podem ser incompatíveis com os traços 

temporais das expressões adverbiais. 

 

Expressão adverbial Sujeito 1ª opção  2ª opção  3ª opção  Complemento 

Naquele momento João pintou estava pintando está pintando o quarto 

Naquela hora João colocou estava colocando está colocando o quadro 

Naquele momento João passou estava passando está passando a calça 

Naquela hora João limpou estava limpando está limpando a casa 

 

Quadro 7. Grupo 5: Sentenças de imperfectivo durativo – passado. 

 

 Vale ressaltar que, embora as sentenças-alvo do teste de preenchimento de lacuna 

tenham sido agrupadas através do critério de informação temporal e aspectual específica que 

se buscava investigar, é possível investigar os fenômenos de Tempo e Aspecto por meio das 

sentenças de todos os grupos. Isso significa dizer que um comprometimento no sistema 

conceptual e/ou no sistema linguístico pode acarretar alterações na expressão linguística de 
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Tempo e Aspecto da informante investigada neste estudo, que pode estar revelada em 

qualquer uma das sentenças independentemente do grupo a que pertença.  

A seleção das segundas e terceiras opções das sentenças do grupo 1 revelam alterações 

de Aspecto e de Tempo/Aspecto, respectivamente; a seleção das primeiras e segundas opções 

das sentenças do grupo 2 revelam alterações de Tempo/Aspecto e de Tempo, respectivamente; 

a seleção das primeiras e terceiras opções das sentenças do grupo 3 revelam alterações de 

Aspecto e de Tempo, respectivamente; a seleção das primeiras e segundas opções das 

sentenças do grupo 4 revelam alterações de Tempo/Aspecto e de Tempo, respectivamente; a 

seleção das primeiras e terceiras opções das sentenças do grupo 5 revelam alterações de 

Aspecto e de Tempo, respectivamente. As alterações exclusivamente relativas à categoria de 

Tempo podem ser detectadas por meio das sentenças do grupo 2, através da seleção da 

segunda opção de resposta, das sentenças do grupo 3, através da seleção da terceira opção de 

resposta, das sentenças do grupo 4, através da seleção da segunda opção de resposta, e das 

sentenças do grupo 5, através da seleção da terceira opção de resposta. Já as alterações 

exclusivamente relativas à categoria de Aspecto podem ser detectadas por meio das sentenças 

do grupo 1, através da seleção da segunda opção de resposta, das sentenças do grupo 3, 

através da seleção da primeira opção de resposta, e das sentenças do grupo 5, através da 

seleção da primeira opção de resposta. Há, portanto, um número maior de sentenças através 

das quais podem ser detectadas alterações exclusivamente relativas à categoria de Tempo do 

que de sentenças através das quais podem ser detectadas alterações exclusivamente relativas à 

categoria de Aspecto. 

 

4.3.2.2 O pré-teste 

  

A memória semântica diz respeito à representação mental do significado de uma 

palavra que denota um objeto ou uma ação na memória de longo prazo. No que se refere a 

pacientes com DTA, acredita-se que a dificuldade com a memória semântica possa interferir 

na compreensão de linguagem (ROCHON, WATERS & CAPLAN, 1994; GROSSMAN et. 

al., 1996), além de levar a problemas lexicais e de nomeação, por exemplo. Além disso, 

acredita-se que problemas de nomeação possam ser decorrentes de um comprometimento no 

componente semântico pelos quais pacientes portadores da provável DTA são, em geral, 

acometidos (KAVÉ & LEVY, 2003). 



 
 

111 
 

Tendo essas questões em vista, decidiu-se elaborar para a avaliação linguística, além 

do teste já mencionado, um pré-teste de caráter de nomeação. O objetivo de elaborar um pré-

teste, que deveria ser a primeira tarefa da avaliação linguística, era somente o de garantir que 

a paciente investigada mantinha na memória semântica e no sistema semântico-conceptual a 

representação das ações que estavam presentes no teste de preenchimento de lacuna, descrito 

na seção anterior deste capítulo. Decidiu-se que, na elaboração do pré-teste, seriam 

contempladas ações, visto que as lacunas das sentenças que eram alvo de investigação no teste 

de preenchimento de lacuna deveriam ser preenchidas por um verbo.  

A aplicação de um pré-teste de nomeação dava a oportunidade de a informante 

visualizar as imagens das ações que estavam presentes no teste de preenchimento de lacuna 

associadas a uma forma verbal correspondente. Ainda que a paciente estabelecesse uma 

associação entre a imagem e uma forma verbal não esperada, ela era convocada a refazer a 

tarefa quantas vezes fossem necessárias até que essa associação estivesse correta. Dessa 

maneira, eventuais problemas léxico-semânticos poderiam ser minimizados, o que facilitaria a 

realização do teste de preenchimento de lacuna. Assim sendo, os resultados da paciente no 

pré-teste foram irrelevantes para os resultados da avaliação linguística, não sendo, portanto, 

apresentados nesta dissertação. 

A elaboração do pré-teste para esta investigação teve como inspiração o estudo de 

Rochon, Waters & Caplan (1994), no qual foi utilizado um pré-teste da mesma natureza com 

o objetivo de controlar eventuais problemas de nomeação dos pacientes portadores da DTA 

que poderiam interferir em uma investigação que girava em torno de habilidades sintáticas. 

De acordo com o procedimento do pré-teste utilizado pelos autores, os pacientes ouviam do 

examinador uma palavra e eram orientados a escolher de duas imagens a imagem 

correspondente ao nome pronunciado. Ora eram apresentados nomes de animais e os 

informantes deveriam optar por uma de duas imagens de animais, ora eram apresentados 

nomes de ações e os informantes deveriam optar por uma das duas imagens de ações. Foram 

utilizados os mesmos itens lexicais que estavam presentes no teste referente à avaliação 

sintática. Se o paciente cometesse algum erro, o examinador estava autorizado a corrigir e a 

repetir o procedimento quantas vezes fossem necessárias até que os pacientes investigados 

acertassem a correlação de todas as imagens aos nomes. Ao alcançar tal desempenho nos 

testes, os pacientes estavam finalmente liberados a serem testados quanto às suas capacidades 

sintáticas. 
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Seguindo a direção do desenho de teste proposto por Rochon, Waters & Caplan 

(1994), o desenho do teste aqui desenvolvido estabelecia que vinte imagens deveriam ser 

utilizadas. Cada imagem representa as ações presentes no teste de preenchimento de lacuna. 

Era apresentada à informante uma imagem de cada vez e era feita a seguinte pergunta: “O que 

você vê?”. Para cada imagem há três opções de resposta. As imagens desse teste, bem como 

as opções de cada imagem, foram apresentadas em forma de slides em uma apresentação no 

programa Microsoft Power Point, exibida em um laptop Itautec de 14 polegadas, e as opções 

eram lidas em voz alta pelo pesquisador
30

. Com isso, buscou-se minimizar a influência de 

possíveis limitações da paciente nos resultados, pois foram oferecidos os estímulos escrito e 

auditivo.  

 Deve ser esclarecido que esse pré-teste de nomeação não foi utilizado na aplicação 

controle, tendo sido utilizado somente a partir da segunda aplicação dos testes. Foi pensado na 

sua elaboração somente após a realização da aplicação controle em virtude de terem sido 

levados em conta os relatos da cuidadora da paciente, segundo os quais a paciente, no 

intervalo entre as duas primeiras aplicações dos testes, havia apresentado uma intensa 

dificuldade com a capacidade de nomeação.  

A primeira aplicação do pré-teste de nomeação, que ocorreu na segunda aplicação da 

avaliação linguística, foi realizada com uma primeira versão desse teste, no qual não estavam 

disponíveis para a paciente as opções de resposta, sendo apresentadas somente as imagens a 

serem nomeadas. Ao ser observado, durante a aplicação dos testes, que a apresentação das 

imagens dava margem a diferentes possibilidades de respostas apropriadas, decidiu-se 

elaborar, para a terceira aplicação dos testes, opções de resposta para cada imagem. 

Decidiu-se fornecer três opções para cada imagem, pois, dessa forma, seria possível 

restringir um pouco mais a possibilidade de se utilizar outro verbo para descrever a ação, visto 

que a parafasia é um dos sintomas que podem ser facilmente verificados na demência em 

questão (HUFF, 1988; DUBOIS & DEWEER, 2003). Cada opção de resposta é composta por 

um verbo e um complemento compatíveis semanticamente. O mesmo complemento está 

presente nas três opções de resposta e somente o verbo de cada opção varia. Pode-se observar 

a seguir, no quadro 8, as opções de resposta disponíveis para cada imagem presente no pré-

teste de nomeação. 
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 Encontra-se no anexo 6 desta dissertação um exemplo de slide referente ao pré-teste de nomeação, no qual 

pode ser observada a disposição da instrução, da imagem e das opções de resposta. 



 
 

113 
 

Imagem 1ª opção de resposta  2ª opção de resposta 3ª opção de resposta 

1 embrulhar o presente entregar o presente
31

 comprar o presente 

2 comprar revistas recortar revistas  emprestar revistas 

3 trocar a luz  apagar a luz  consertar a luz 

4 quicar a bola  agarrar a bola  chutar a bola 

5 passar a calça  lavar a calça  pendurar a calça 

6 consertar o computador  ligar o computador  vender o computador 

7 lustrar móveis  comprar móveis  fabricar móveis 

8 comprar o lanche  preparar o lanche  guardar o lanche  

9 filmar esportes  praticar esportes  comentar esportes 

10 tirar a campainha  tocar a campainha  instalar a campainha 

11 calçar o sapato  limpar o sapato  engraxar o sapato 

12 colocar o quadro  pintar o quadro  quebrar o quadro 

13 pintar o quarto  arrumar o quarto  limpar o quarto 

14 guardar o pirulito  chupar o pirulito  desembrulhar o pirulito 

15 fabricar o carrinho  fotografar o carrinho  desenhar o carrinho 

16 varrer o terreno  capinar o terreno  queimar o terreno 

17 fechar a garagem  enfeitar a garagem  lavar a garagem 

18 limpar a casa  bagunçar a casa  pintar a casa 

19 recortar paisagens  colorir paisagens  fotografar paisagens 

20 comprar selos  trocar selos  colecionar selos 

 
Quadro 8. Ações do pré-teste de nomeação. 

 

 A seguir, verificam-se os procedimentos de aplicação dos testes anteriormente 

descritos. 

 

4.4 Os procedimentos de aplicação  

 

 Busca-se, por meio desta seção, tratar do procedimento de aplicação dos testes 

utilizados nesta pesquisa e que foram devidamente descritos nas seções anteriores. Tendo em 

vista que uma das principais características deste estudo diz respeito ao fato de se tratar de um 

estudo longitudinal, faz-se necessário mencionar determinadas informações acerca das 

diferentes aplicações dos testes aos quais a paciente selecionada foi submetida.  

 Optou-se por fixar um intervalo de seis meses a cada aplicação dos testes. Além disso, 

cabe relembrar que, ao todo, contabilizaram-se quatro aplicações dos mesmos, tendo sido 
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 No quadro 8, encontram-se com formatação em negrito e em itálico as opções que correspondem à ação 

devidamente representada pela imagem. A numeração estabelecida para as imagens corresponde à ordem em que 

as mesmas eram apresentadas à paciente. 
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tomados os dados da primeira aplicação como parâmetro de análise e, assim sendo, tal 

aplicação foi denominada de aplicação controle. A aplicação controle foi realizada no mês de 

setembro de 2010. Posteriormente, realizou-se uma nova aplicação em março de 2011, outra 

em setembro de 2011 e, por fim, a última aplicação foi realizada no mês de março de 2012.  

Utilizaram-se os mesmos procedimentos em todas as aplicações, variando somente o 

local em que foram realizadas as tarefas. A terceira e a quarta aplicação foram realizadas em 

uma casa diferente da casa em que residia a paciente no momento em que foram realizadas a 

primeira e a segunda aplicação. A segunda aplicação foi realizada no quintal da casa da 

paciente e as outras foram realizadas na sala. 

 No tocante ao momento de aplicação dos testes propriamente dito, adotou-se como 

procedimento a apresentação de um exemplo de como responder as questões do teste de 

sequência lógica e do teste de preenchimento de lacuna antes de se iniciar a aplicação dos 

testes. Além da explicação que era dada antes de cada aplicação de cada teste, esses exemplos 

também permitiram, de alguma forma, mostrar à paciente o que se esperava que fosse feito 

durante a realização dos mesmos. Outro procedimento adotado diz respeito ao tempo de 

realização dos experimentos. Não houve uma delimitação de tempo para a sua realização, 

visto que a intenção principal é que fossem realizados por pacientes portadores da DTA, que, 

por sua vez, apresentam uma série de limitações decorrentes de impedimentos cognitivos. 

Além disso, as instruções poderiam ser repetidas quantas vezes fossem necessárias. 

 Primeiramente, aplicou-se a avaliação neuropsicológica, o MEEM e o teste de 

sequência lógica. Posteriormente, foi aplicada a avaliação linguística, o pré-teste de nomeação 

e o teste de preenchimento de lacuna. A realização da tarefa de nomeação poderia servir para 

reforçar o conteúdo semântico dos verbos presentes no teste de preenchimento de lacuna. Por 

isso, o pré-teste de nomeação foi o primeiro da avaliação linguística a ser aplicado.  

Os testes eram realizados pela paciente em um único dia e respeitava-se o tempo que a 

informante precisava para fornecer cada resposta. Ao serem fornecidas, eram anotadas 

prontamente pelo pesquisador, que, por sua vez, dava um reforço positivo a cada resposta 

coletada.  

Em suma, a fim de detectar possíveis alterações na expressão linguística de pacientes 

portadores da provável DTA relativas às categorias sintáticas de Tempo e Aspecto e de 

contribuir para a discussão referente à origem dessas eventuais alterações, foi elaborada a 

presente metodologia apresentada neste capítulo. Por um lado, foram investigados possíveis 

comprometimentos cognitivos mais gerais e conceptuais a partir de uma avaliação 
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neuropsicológica. Por outro lado, a expressão linguística foi investigada por meio da 

utilização de um teste de produção linguística elaborado especialmente para este estudo.  

Este estudo é caracterizado por se tratar de um estudo de caso em que foi investigada 

uma paciente portadora da DTA. A informante foi submetida a repetidas aplicações das 

avaliações anteriormente descritas. No próximo capítulo, serão apresentados os resultados 

obtidos por meio de ambas as avaliações, bem como as propostas de análise no que concerne 

às diferentes aplicações realizadas. Vale ressaltar ainda que a detecção de possíveis declínios 

tanto no que diz respeito à cognição como um todo e aos conceitos quanto no que diz respeito 

à expressão linguística de Tempo e Aspecto teve como parâmetro os dados obtidos através da 

primeira aplicação que se encontram no próximo capítulo, mais especificamente nas seções 

5.1.1 e 5.2.1. 
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5 Resultados e análise 

 

Um resultado justo pode ser conseguido apenas  

declarando e equilibrando fatos e argumentos  

nos dois lados de cada questão. 

Charles Darwin 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os resultados obtidos a partir da metodologia 

desenvolvida para esta dissertação, devidamente descrita no capítulo anterior, bem como as 

análises propostas. Foram levados em consideração nas análises não só o desempenho da 

paciente nos testes como também os comentários acerca dos estímulos que a mesma recebia 

ao realizar o teste de preenchimento de lacuna referente à avaliação linguística.  

 Os comentários fornecidos pela paciente se tratavam de reflexões metalinguísticas 

que, se levados em consideração na interpretação dos dados, podem trazer importantes 

contribuições, assumindo até mesmo um caráter revelador no que tange ao processo de 

descrição da gramática mental da paciente investigada nos diferentes estágios da demência. 

As discussões em torno da pertinência de se propor uma análise com base em tais comentários 

e as implicações dessa decisão para uma pesquisa como a desenvolvida nesta dissertação 

serão retomadas na seção 5.3, na qual será fornecida uma discussão dos resultados, com o 

intuito de resgatar as informações relacionadas aos objetivos desta dissertação. 

 Na primeira seção, serão apresentados os resultados de natureza neuropsicológica e, na 

segunda seção, serão apresentados os resultados de natureza linguística. Tendo em vista o 

caráter longitudinal deste estudo, serão apresentados em diferentes subseções os resultados 

obtidos e as análises de cada aplicação dos testes. Na última seção, será apresentada uma 

discussão acerca dos resultados. 

 

5.1 A avaliação neuropsicológica 

 

A avaliação neuropsicológica, conforme apresentado no capítulo anterior deste 

trabalho, é composta pelo MEEM por meio do qual se busca mapear as perdas cognitivas 

como um todo da paciente investigada. Através desse teste, são investigadas habilidades que 

podem ser agrupadas em cinco categorias e que são retomadas aqui: (a) Orientação temporal e 

espacial; (b) Memória imediata; (c) Atenção e cálculo; (d) Evocação das três palavras; (e) 

Linguagem. Um indivíduo submetido a esse teste pode obter até trinta pontos. 
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Além do MEEM, a avaliação neuropsicológica é composta por um teste de sequência 

lógica elaborado especialmente para este estudo por meio do qual se busca investigar o 

sistema de conceitos, mais especificamente o conceito de tempo. Nesse teste, há dez 

sequências formadas por quatro imagens cada uma. A expectativa era a de que três das quatro 

imagens fossem ordenadas apropriadamente do ponto vista lógico e temporal com base na 

primeira imagem da sequência que era fornecida pelo pesquisador. 

 Conforme descrito no capítulo de metodologia, os dados da primeira aplicação foram 

tomados como parâmetro de análise de modo que se decidiu chamar essa aplicação de 

aplicação controle. Nas subseções seguintes, serão apresentados os resultados das quatro 

aplicações da avaliação neuropsicológica. Os dados que revelam eventuais declínios serão 

discutidos à luz dos resultados obtidos na aplicação controle, bem como nas aplicações 

anteriores. Especificamente na seção que se segue, serão apresentados os dados obtidos por 

meio da primeira aplicação dos testes que compõem a avaliação neuropsicológica. 

 

5.1.1 A aplicação controle 

 

5.1.1.1 A aplicação controle do MEEM 

 

A aplicação controle do MEEM teve como objetivo avaliar o grau de preservação das 

funções cognitivas como um todo da paciente a fim de assegurar a possibilidade de se realizar 

um estudo longitudinal, visto que se pretendia detectar o surgimento dos comprometimentos 

ao longo do tempo. Considerando os dados obtidos por meio da primeira aplicação desse 

teste, pode-se dizer que a paciente investigada obteve vinte e três pontos em trinta possíveis. 

Levando em consideração que, segundo Caramelli & Nitrini (2000), a nota de corte para um 

indivíduo com ensino superior é de vinte e seis, a paciente investigada obteve uma nota 

inferior a nota de corte, revelando, assim, a presença de um impedimento cognitivo. Esse 

impedimento verificado no início do estudo é descrito por Folstein, Folstein & Fanjiang 

(2000) como um impedimento cognitivo leve, o que possibilitou que fosse dada continuidade 

ao estudo.  

 Parte das perdas cognitivas detectadas por meio da utilização do MEEM na aplicação 

controle se concentrou na categoria relativa à orientação temporal e espacial, na qual a 

paciente cometeu erros em três das dez perguntas. Às perguntas que indagavam sobre o dia da 

semana, o dia do mês e o ano, a paciente disse ser segunda-feira o dia da semana, dia 10 e ano 
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de 2009, sendo, na realidade, uma quarta-feira, dia 17 e ano de 2010. Deve ser mencionado 

que as alterações relativas à categoria de orientação temporal e espacial, na aplicação 

controle, dizem respeito somente à orientação temporal, estando, portanto, a orientação 

espacial avaliada por esse teste preservada nessa etapa do estudo. 

Também foi observada alteração na categoria relativa à atenção e cálculo, na qual se 

espera que seja efetuada uma subtração de sete de cem, sendo repetida por cinco vezes essa 

dinâmica. A paciente cometeu um erro na última subtração a ser efetuada.  

Por fim, detectaram-se impedimentos na categoria relativa à evocação das três 

palavras. As palavras que deveriam ser evocadas foram fornecidas pelo pesquisador antes de 

serem realizadas as subtrações. No entanto, a paciente não obteve êxito algum ao evocá-las 

após as subtrações, o que resultou em mais três erros, totalizando a perda de sete pontos nesse 

teste. Nas outras categorias do teste, não foram verificadas alterações
32

. 

 

 5.1.1.2 A aplicação controle do teste de sequência lógica 

 

 No que se refere aos dados coletados a partir da aplicação controle do teste de 

sequência lógica, verificou-se que somente a sequência de número 9, que representava a 

situação ‘beber água’, não foi ordenada pela paciente conforme o esperado. Foram trocadas as 

posições das imagens B e C, resultando em uma ordenação segundo a qual a posição 

disponível para a imagem B, que ilustra o personagem enchendo o copo com água, foi 

preenchida pela paciente com a imagem C, que ilustra o personagem segurando o copo cheio 

de água. A posição disponível para a imagem C, por sua vez, foi preenchida com a imagem B. 

Todas as outras sequências foram ordenadas conforme o esperado
33

. 

Assim sendo, interpretou-se com base nesses dados que a paciente apresentava nesse 

estágio da demência o conceito de tempo preservado, tendo em vista que somente duas 

imagens de uma das sequências foram ordenadas de uma forma que não era a esperada.  

 A seguir, encontram-se os resultados da segunda aplicação da avaliação 

neuropsicológica. 

 

 

                                                           
32

 A ordem de detalhamento das alterações está de acordo com a ordem das categorias utilizada durante a 

aplicação do MEEM. Esse mesmo critério foi utilizado no detalhamento das alterações verificadas nos resultados 

das demais aplicações do MEEM. 
33

 No anexo 3 desta dissertação, pode ser observada a ordenação das imagens de cada sequência que se acredita 

ser a adequada. 
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5.1.2 A segunda aplicação 

 

 5.1.2.1 A segunda aplicação do MEEM 

  

Os resultados obtidos por meio da segunda aplicação da avaliação neuropsicológica 

revelam que, além das alterações observadas nos dados da aplicação controle, foi possível 

detectar a presença de um declínio em relação à mesma. No tocante ao MEEM, além das 

alterações encontradas previamente, que estavam relacionadas às categorias relativas à 

orientação temporal e espacial, à atenção e cálculo e à evocação das três palavras, detectou-se, 

por meio da segunda aplicação, o surgimento de novas alterações relacionadas à categoria 

relativa à linguagem, que anteriormente se encontrava preservada.  

Considerando todas as perguntas e comandos executados conforme o esperado, deve-

se mencionar que o êxito da paciente é representado por um total de dezesseis pontos no 

MEEM na segunda aplicação da avaliação neuropsicológica, levando a uma classificação de 

impedimento cognitivo moderado segundo Folstein, Folstein & Fanjiang (2000). As 

alterações encontradas por meio da segunda aplicação do MEEM serão detalhadas nos 

próximos parágrafos.  

 No que se refere às categorias através das quais se detectaram alterações tanto na 

aplicação controle quanto na segunda aplicação, pode-se dizer que houve uma intensificação 

das alterações na categoria relativa à orientação temporal e espacial e na categoria relativa à 

atenção e cálculo. Quanto à categoria relativa à orientação temporal e espacial, mais 

especificamente quanto à parte do MEEM cujo objetivo era avaliar a orientação temporal, 

verificou-se que, se na aplicação controle a contabilização da pontuação revelou a perda de 

três de cinco pontos, na segunda aplicação, contabilizou-se a perda de quatro pontos. As 

alterações encontradas por meio das perguntas que indagavam sobre a orientação temporal 

giravam em torno do dia do mês e mês do ano, perguntas essas às quais a paciente respondeu 

com a mesma frase, dizendo que se tratava do final do mês de janeiro. Além disso, afirmou 

ser o ano o de 2009 e ser por volta de 16h ou 17h a hora aproximada, tendo sido realizada a 

aplicação do teste em questão às 14h. 

Ainda quanto à categoria relativa à orientação temporal e espacial, mas mais 

especificamente quanto à parte do MEEM cujo objetivo era avaliar a orientação espacial, 

verificou-se que, na aplicação controle, não foram detectadas alterações relativas a essa parte 

do teste enquanto que, na segunda aplicação, contabilizou-se a perda de dois pontos. Nesse 



 
 

120 
 

caso, a paciente apresentou problemas no momento em que foi indagada quanto ao local 

específico em que se encontrava e ao bairro ou rua próxima, não tendo fornecido uma 

resposta adequada para tais perguntas. Apesar dessa dificuldade, a paciente respondeu 

apropriadamente quanto à instituição, que era a sua casa, à cidade, que era o Rio de Janeiro, e 

ao estado em que reside. Essa dificuldade de orientação espacial pode ser explicada pelo fato 

de a paciente ter mudado de residência no intervalo entre a primeira e a segunda aplicação dos 

testes.  

As dificuldades de orientação temporal e espacial apontadas pela segunda aplicação do 

MEEM levaram à perda de seis pontos nesse teste, o que revela um declínio em relação à 

aplicação controle.  

No que diz respeito à categoria do MEEM relativa à atenção e cálculo, a intensificação 

das alterações se concentrou na efetuação da segunda subtração em diante. Se na aplicação 

controle a paciente cometeu um erro na categoria, respondendo incorretamente à última 

subtração, na segunda aplicação, somente a primeira subtração foi realizada com êxito, tendo 

a paciente se recusado a realizar as quatro subtrações subsequentes, o que resultou na perda de 

mais quatro pontos no teste.  

No caso da categoria relativa à evocação de palavras, a paciente, bem como ocorreu na 

aplicação controle, não se recordou de nenhuma das três palavras a serem evocadas após a 

realização da tarefa referente às subtrações, deixando de somar três pontos ao total de pontos 

obtidos através da segunda aplicação do MEEM. 

 No que se refere às categorias que estavam preservadas na aplicação controle e que 

revelaram um declínio na segunda aplicação do MEEM, deve ser destacado o desempenho da 

paciente na categoria referente à linguagem, mais especificamente no que se refere à tarefa de 

nomeação. Em geral, é pedido que o informante nomeie um relógio e uma caneta, podendo 

tais objetos ser substituídos por outros que sejam igualmente comuns à realidade do 

informante. Todavia, a paciente investigada apresentou dificuldades para nomear a caneta e 

somente foi capaz de nomear apropriadamente o relógio, não realizando, dessa maneira, parte 

da tarefa. Embora a paciente não tenha nomeado um dos objetos apresentados, ela forneceu 

informações que o caracterizam, como a sua função, por exemplo, demonstrando, dessa 

maneira, uma preservação de, pelo menos, parte das informações semânticas referentes ao 

item lexical ‘caneta’. A dificuldade apresentada na realização dessa categoria levou à perda de 

um ponto na segunda aplicação do MEEM, diferentemente do desempenho observado na 

aplicação controle.  
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As demais tarefas do MEEM, na segunda aplicação, foram realizadas 

apropriadamente.  

 Na tabela 1 a seguir, pode ser observada uma síntese dos resultados obtidos por meio 

da segunda aplicação do MEEM e dos pontos obtidos especificamente na parte de orientação 

temporal desse teste em comparação com a pontuação obtida na aplicação controle. Optou-se 

por dar destaque à categoria do MEEM relativa à orientação temporal e espacial, mais 

especificamente à parte referente à orientação temporal, pois essa é a capacidade investigada 

pelo MEEM que mais interessa para a avaliação neuropsicológica deste trabalho. 

 

Aplicação Controle Segunda 

MEEM - grau de impedimento 23 - leve 16 - moderado 

Orientação temporal do MEEM 2  1  

 

Tabela 1. Resultado do aproveitamento da paciente no MEEM e especificamente na parte de orientação temporal 

na segunda aplicação em comparação com a aplicação controle. 

 

Em suma, pode ser dito que, com base nos resultados obtidos até a segunda aplicação 

do MEEM, que foram sintetizados na tabela 1, verificou-se um declínio da primeira para a 

segunda aplicação desse teste. 

 

5.1.2.2 A segunda aplicação do teste de sequência lógica 

 

No tocante à segunda aplicação do teste de sequência lógica, observou-se um declínio 

em relação à aplicação controle. Foram detectadas na segunda aplicação, além da mesma 

alteração relacionada à sequência de número 9 detectada na aplicação anterior do teste, 

alterações ausentes nos dados da aplicação controle, mais especificamente relacionadas às 

sequências de número 7 e de número 10. A realização da tarefa proposta pelo teste de 

sequência lógica na segunda aplicação resultou, dessa maneira, na ordenação apropriada de 

sete das dez sequências a serem ordenadas. 

Conforme mencionado anteriormente, verificou-se que, na aplicação controle, dentre 

as dez sequências que deveriam ser ordenadas, somente a ordenação da nona sequência 

realizada pela paciente investigada não correspondeu ao que se esperava. Na segunda 
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aplicação do teste de sequência lógica, tal sequência foi novamente ordenada de uma maneira 

não esperada e da mesma forma que havia sido ordenada na aplicação controle
34

.  

Além de ter sido detectada a ordenação não apropriada da nona sequência, os dados da 

segunda aplicação apontam um declínio neuropsicológico se tomados os dados obtidos na 

aplicação controle como parâmetro. As sequências de número 7 e de número 10, que haviam 

sido ordenadas de forma esperada na aplicação controle, na segunda aplicação, indicaram a 

presença de alterações no que diz respeito ao conhecimento lógico e temporal da paciente. As 

alterações na ordenação dessas sequências detectadas por meio da segunda aplicação do teste 

de sequência lógica serão detalhadas nos próximos parágrafos. 

No que tange à sequência de número 7, que representava a situação ‘comer uma 

banana’, após ser fornecida a primeira imagem pelo pesquisador, a paciente ordenou as outras 

três imagens de modo a posicionar a imagem D, que ilustra o personagem somente com a 

casca da banana na mão, o que revela o término da ação de comer uma banana, sucedendo a 

imagem A, que ilustra o personagem com a banana na mão ainda com casca. A imagem B, 

que ilustra o personagem descascando a banana, e a imagem C, que ilustra parte da banana 

mordida pelo personagem, de acordo com a ordenação proposta pela paciente, sucedem à 

imagem D. O fato de o posicionamento dado pela paciente à imagem D, a qual se esperava ser 

posicionada ao final da sequência, seguir a imagem A, cuja ilustração revela uma banana 

ainda com casca, sugere a interpretação de que a paciente investigada apresentou os primeiros 

sinais de declínio quanto ao conhecimento lógico e temporal.  

No sentido de complementar o raciocínio desenvolvido, faz-se necessário observar 

atentamente a sequência 10, que representa a situação ‘fazer um suco’. A mesma foi ordenada 

pela paciente da seguinte maneira: a imagem B, que ilustra o personagem cortando o segundo 

limão, foi posicionada após a imagem A, que ilustra os limões inteiros prontos para serem 

cortados. Contudo, a posição escolhida para a imagem C, que ilustra o personagem 

espremendo o limão com o intuito de fazer o suco, foi posterior à posição da imagem D, que 

ilustra os limões espremidos e o suco no copo, que, por sua vez, foi posicionada entre a 

imagem B e a imagem C. Tal ordenação não parece representar uma possibilidade real da 

ação de fazer um suco. Desse modo, pode-se dizer que a hipótese levantada anteriormente de 

que por meio da segunda aplicação do teste de sequência lógica detectou-se um declínio no 

que concerne ao conhecimento lógico e temporal da paciente investigada parece plausível, 

                                                           
34

 O detalhamento dos resultados referentes à ordenação específica da sequência de número 9 encontra-se na 

subseção 5.1.1.2 deste capítulo, na qual se encontra parte dos resultados neuropsicológicos obtidos na aplicação 

controle. 
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visto que alterações não previstas pela aplicação controle foram identificadas na segunda 

aplicação. 

As outras sequências do teste de sequência lógica foram ordenadas apropriadamente.  

Na tabela 2 a seguir, pode ser observada uma síntese do resultado obtido por meio da 

segunda aplicação do teste de sequência lógica em comparação com o resultado obtido por 

meio da aplicação controle. 

 

Aplicação Controle Segunda 

Teste de sequência lógica 9 sequências 7 sequências 

 

Tabela 2. Resultado do aproveitamento da paciente no teste de sequência lógica na segunda aplicação em 

comparação com a aplicação controle. 

 

Em suma, pode ser dito que, com base nos resultados obtidos até a segunda aplicação 

do teste de sequência lógica, que foram sintetizados na tabela 2, verificou-se um declínio da 

primeira para a segunda aplicação desse teste.  

A seguir, é dada continuidade à apresentação dos resultados obtidos nas aplicações 

subsequentes dos testes que compõem a avaliação neuropsicológica deste estudo. 

 

5.1.3 A terceira aplicação 

 

 5.1.3.1 A terceira aplicação do MEEM 

 

A terceira aplicação da avaliação neuropsicológica é caracterizada por um leve 

declínio em relação à segunda aplicação e um forte declínio em relação à aplicação controle. 

No que se refere à terceira aplicação do MEEM, verificou-se que o declínio observado diz 

respeito a uma intensificação das alterações referentes a algumas categorias que anteriormente 

já apresentavam dificuldades à paciente. Essa intensificação pôde ser observada no 

desempenho relacionado às categorias relativas à atenção e cálculo e à linguagem. A mesma 

pontuação em relação à segunda aplicação pôde ser observada no desempenho relacionado à 

categoria relativa à orientação temporal e espacial. A mesma pontuação em relação à 

aplicação controle e à segunda aplicação pôde ser observada no desempenho relacionado à 

categoria relativa à evocação das três palavras.  

Considerando todas as perguntas e comandos executados com êxito, deve-se 

mencionar que a paciente obteve uma nota de treze pontos, indicando um impedimento 
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cognitivo moderado na terceira aplicação do MEEM. Segue-se uma descrição detalhada 

desses resultados. 

Em relação à categoria relativa à orientação temporal e espacial, faz-se necessário 

mencionar que o desempenho da paciente nas tarefas referentes especificamente à orientação 

temporal foi inferior ao desempenho nessas mesmas tarefas nas aplicações anteriores. Se na 

aplicação controle e na segunda aplicação foi contabilizada a perda de três e quatro pontos, 

respectivamente, na terceira aplicação foi contabilizada a perda de cinco pontos na parte 

relacionada à orientação temporal. As informações sobre a orientação temporal fornecidas 

pela paciente eram todas incompatíveis com as informações esperadas, tendo a paciente se 

localizado temporalmente no final do mês de junho, em uma quarta-feira às 12h, tendo sido a 

terceira aplicação realizada em uma sexta-feira às 10h. A paciente não forneceu uma resposta 

ao ser indagada quanto ao ano em que se encontrava.  

Já o desempenho da paciente nas tarefas referentes especificamente à orientação 

espacial revela um declínio somente em relação à aplicação controle e não em relação à 

segunda aplicação. Na aplicação controle, a paciente não havia apresentado alterações que 

dissessem respeito à orientação espacial. Na segunda aplicação, o seu desempenho 

relacionado à orientação espacial apresentou um declínio que pôde ser observado pela perda 

de dois pontos nessa parte do teste. Diferentemente dos resultados da aplicação controle e da 

segunda aplicação, nos resultados da terceira aplicação na parte relacionada à orientação 

espacial, observou-se a perda de um ponto. A perda desse ponto se refere à incapacidade da 

paciente em fornecer uma resposta quando indagada sobre o bairro ou rua próxima onde 

mora. A paciente respondeu apropriadamente quanto à instituição, que era a sua casa, ao local 

específico, que era a sala da sua casa, à cidade, que era o Rio de Janeiro, e ao estado em que 

reside. 

As dificuldades de orientação temporal e espacial apontadas pela terceira aplicação do 

MEEM levaram à perda de seis pontos nesse teste, revelando assim um declínio nessa 

categoria em relação somente à aplicação controle. Embora possa ser observada uma 

estabilidade na pontuação obtida na categoria relativa à orientação temporal e espacial como 

um todo em relação à segunda aplicação, deve ser mencionado que, na parte de orientação 

temporal dessa categoria, pôde ser verificado um declínio em relação a ambas as aplicações 

anteriores. 

No caso da categoria relativa à atenção e cálculo, verificou-se uma intensificação das 

alterações, pois a paciente perdeu os cinco pontos possíveis de se obter através dessa 
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categoria, diferentemente da aplicação controle, em que foi perdido somente um ponto, e da 

segunda aplicação, em que foram perdidos quatro pontos. Na terceira aplicação, a paciente 

realizou somente parte da tarefa, embora não tenha obtido êxito na realização. Ela efetuou 

somente as duas primeiras subtrações, respondendo, primeiramente, cento e três quando se 

esperava noventa e três e, posteriormente, quatro quando se esperava oitenta e seis.  

No tocante ao desempenho da paciente na tarefa referente à categoria de evocação de 

palavras, a paciente obteve rigorosamente o mesmo desempenho obtido nas aplicações 

anteriores, deixando, mais uma vez, de somar três pontos ao total de pontos obtidos através da 

terceira aplicação do MEEM. A paciente não se recordou de nenhuma das três palavras a 

serem evocadas. 

O desempenho da paciente na categoria relativa à linguagem, bem como na categoria 

de atenção e cálculo, evidenciou o declínio da terceira aplicação em relação à aplicação 

controle e em relação à segunda aplicação do MEEM. Diferentemente da aplicação controle, 

em que não foi perdido ponto algum nessa categoria, e da segunda aplicação, em que foi 

perdido um ponto, na terceira aplicação foram perdidos três pontos na categoria relativa à 

linguagem. Foram detectadas alterações concernentes à parte da tarefa de nomeação, visto 

que, conforme pôde também ser observado na segunda aplicação, somente um dos dois 

objetos foi nomeado corretamente, totalizando um ponto nessa tarefa. A paciente apresentou 

dificuldades para nomear a caneta e nomeou apropriadamente o relógio, conforme pode ser 

observado nos dados da segunda aplicação. Além disso, a tarefa que requer que sejam 

realizados alguns comandos, como pegar um papel dado pelo pesquisador, dobrar ao meio e 

colocar no chão ou em algum outro lugar acessível, foi parcialmente realizada, já que o último 

comando não foi realizado, ocasionando a perda de um de três pontos que poderiam ser 

obtidos no teste por meio dessa tarefa. Por fim, observou-se que, na tarefa que requer que seja 

copiado o desenho de dois pentágonos interseccionados, a paciente não obteve ponto algum, 

pois, embora tenha copiado os dois pentágonos apropriadamente, não os posicionou da 

maneira esperada
35

.  

As demais tarefas do MEEM, na terceira aplicação, foram realizadas conforme o 

esperado. 

Na tabela 3 a seguir, pode ser observada uma síntese dos resultados obtidos por meio 

da terceira aplicação do MEEM e dos pontos obtidos especificamente na parte de orientação 
                                                           
35

 Embora o comando referente à cópia de dois pentágonos interseccionados não pareça estar diretamente 

relacionado à categoria relativa à linguagem, foi considerada, neste trabalho, a categorização das perguntas e 

comandos conforme estabelecida por Caramelli & Nitrini (2000), segundo a qual o comando referente à cópia de 

dois pentágonos interseccionados está incluído nessa categoria. 
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temporal desse teste em comparação com a pontuação obtida na aplicação controle e na 

segunda aplicação. 

 

Aplicação Controle Segunda Terceira 

MEEM - grau de impedimento 23 - leve 16 - moderado 13 - moderado 

Orientação temporal do MEEM 2  1  nenhum  

 

Tabela 3. Resultado do aproveitamento da paciente no MEEM e especificamente na parte de orientação temporal 

na terceira aplicação em comparação com a aplicação controle e com a segunda aplicação. 

 

Em suma, pode ser dito que, com base nos resultados obtidos até a terceira aplicação 

do MEEM, que foram sintetizados na tabela 3, verificou-se um declínio da primeira para a 

segunda aplicação e da segunda para a terceira aplicação desse teste. 

 

 5.1.3.2 A terceira aplicação do teste de sequência lógica 

 

No que se refere aos resultados obtidos por meio da terceira aplicação do teste de 

sequência lógica, verificou-se que a sequência de número 9 foi ordenada de maneira não 

esperada, conforme havia sido ordenada na aplicação controle e na segunda aplicação desse 

teste. Ordenou-se também de maneira não esperada a sequência de número 10, conforme 

havia sido ordenada na segunda aplicação deste teste
36

. Deve-se mencionar ainda que a 

sequência de número 7, que havia causado dificuldades à paciente na segunda aplicação, na 

terceira aplicação, foi ordenada conforme o esperado e conforme havia sido ordenada na 

aplicação controle.  

Além das alterações relacionadas às sequências de número 9 e 10, detectou-se, através 

da terceira aplicação, a ordenação inapropriada das sequências de número 5 e 6. Tais 

sequências haviam sido ordenadas apropriadamente nas aplicações anteriores desse teste, o 

que revela, assim, um declínio em relação às aplicações anteriores. A paciente obteve êxito, 

portanto, na ordenação de seis sequências na terceira aplicação do teste de sequência lógica. 

As alterações na ordenação das sequências de número 5 e de número 6 detectadas por meio da 

terceira aplicação do teste de sequência lógica serão detalhadas nos próximos parágrafos. 

                                                           
36

 O detalhamento dos resultados referentes à ordenação específica da sequência de número 9 encontra-se na 

subseção 5.1.1.2 deste capítulo, na qual se encontra parte dos resultados neuropsicológicos obtidos na aplicação 

controle. Na subseção 5.1.2.2 deste capítulo, na qual se encontra parte dos resultados obtidos na segunda 

aplicação dos testes que compõem este estudo, encontra-se o detalhamento dos resultados referentes à ordenação 

específica da sequência de número 10. 
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 No que concerne à sequência de número 5, que representava a situação ‘fazer a barba’, 

a paciente optou por ordenar a sequência de modo que, após a primeira imagem fornecida 

pelo pesquisador, fosse posicionada a imagem D, que ilustra o personagem com a barba feita 

e segurando o aparelho de barbear. Em seguida, a paciente posicionou a imagem C, que 

ilustra o personagem com espuma de barbear no rosto e manuseando o aparelho de barbear, e, 

por fim, ela posicionou a imagem B, que ilustra o personagem ainda passando a espuma de 

barbear no rosto. 

Ao visualizar a ordenação proposta pela paciente no tocante à sequência de número 5, 

é possível observar que a imagem D, por ilustrar o personagem sem espuma de barbear no 

rosto, assemelha-se à imagem A, que ilustra o personagem também sem espuma de barbear no 

rosto, segurando o aparelho e o creme de barbear nas mãos. Tal semelhança diz respeito à 

falta de clareza na visualização da barba a ser retirada pelo personagem na imagem A. 

Portanto, o fato de a paciente aproximar duas imagens semelhantes durante a ordenação da 

sequência de número 5 pode não indicar necessariamente a existência de um 

comprometimento lógico e conceptual.  

Embora o posicionamento da imagem D em relação ao posicionamento da imagem A 

pareça não sugerir de maneira mais categórica a interpretação de que a ordenação não 

esperada da sequência de número 5 seja decorrente de um comprometimento lógico e 

conceptual, é preciso considerar que, segundo a previsão obtida por meio da aplicação 

controle e, até mesmo, por meio da segunda aplicação, se trata de um desvio ao previsto uma 

ordenação conforme a proposta na terceira aplicação desse teste, podendo revelar uma 

alteração de ordem lógica e conceptual. Além disso, deve ser considerada a ordenação das 

outras imagens dessa sequência. A posição escolhida pela paciente para a imagem C em 

relação à imagem B parece revelar um comprometimento dessa natureza, uma vez que não 

parece constituir uma possibilidade real da situação de fazer barba o ato de o personagem 

retirar a barba e o creme de barbear, ação ilustrada pela imagem C, antes de o personagem 

colocar o creme de barbear, ação ilustrada pela imagem B. 

O mesmo comprometimento pode ter sido revelado por meio da ordenação da 

sequência de número 6. A paciente ordenou a sequência de número 6, que representa a 

situação ‘escovar os dentes’, de modo que a imagem C, que ilustra o personagem realizando a 

escovação dos dentes, foi posicionada após a primeira imagem que era fornecida pelo 

pesquisador. Em seguida, a paciente posicionou a imagem D, que ilustra o personagem 

colocando água na boca com o objetivo de enxaguá-la, e, por fim, foi posicionada a imagem 
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B, que ilustra o personagem colocando o creme dental na escova de dentes. A alteração 

verificada na ordenação dessa sequência parece estar mais relacionada ao posicionamento da 

imagem B em relação às imagens C e D. Parece comprometer mais a sequência como um todo 

o fato de a paciente ordenar o ato de escovar os dentes, ação ilustrada pela imagem C, e 

enxaguar a boca, ação ilustrada pela imagem D, numa posição anterior à posição da imagem 

B, que ilustra o ato de colocar o creme dental na escova de dentes, visto que a situação de 

escovar os dentes ordenada de tal maneira pode não se tratar de uma possibilidade real de ser 

concretizada. 

Todas as outras sequências desse teste foram ordenadas apropriadamente.  

Na tabela 4 a seguir, pode ser observada uma síntese do resultado obtido por meio da 

terceira aplicação do teste de sequência lógica em comparação com os resultados obtidos por 

meio da aplicação controle e da segunda aplicação. 

 

Aplicação Controle Segunda Terceira 

Teste de sequência lógica 9 sequências 7 sequências 6 sequências 

 

Tabela 4. Resultado do aproveitamento da paciente no teste de sequência lógica na terceira aplicação em 

comparação com a aplicação controle e com a segunda aplicação. 

 

Em suma, no que se refere aos resultados obtidos até a terceira aplicação do teste de 

sequência lógica, que foram sintetizados na tabela 4, verificou-se um declínio da primeira 

para a segunda aplicação e da segunda para a terceira aplicação.  

A seguir, apresentam-se os resultados da última aplicação dos testes que compõem a 

avaliação neuropsicológica. 

 

5.1.4 A quarta aplicação  

 

5.1.4.1 A quarta aplicação do MEEM 

 

 Os resultados obtidos através da quarta aplicação dos testes que compõem a avaliação 

neuropsicológica revelaram certa estabilidade nos resultados em comparação aos resultados 

obtidos através da terceira aplicação, ainda que tenha sido revelado um declínio em relação à 

aplicação controle e à segunda aplicação. Ao analisar detalhadamente os resultados da quarta 

aplicação do MEEM, constatou-se que esses são bastante semelhantes aos resultados da 

terceira aplicação desse teste. Isso significa dizer que a paciente realizou as tarefas propostas 



 
 

129 
 

pelo MEEM tanto na terceira aplicação quanto na quarta aplicação, respondendo 

apropriadamente ou inapropriadamente aos comandos das mesmas categorias, a saber, a 

categoria relativa à orientação temporal e espacial, à atenção e cálculo, à evocação das três 

palavras e à linguagem.  

Contudo, verificou-se que, diferentemente do que se constatou na terceira aplicação do 

MEEM, na quarta aplicação, a paciente respondeu apropriadamente quanto ao dia da semana, 

tarefa que dizia respeito à avaliação da orientação temporal, e posicionou apropriadamente os 

pentágonos a serem copiados, tarefa que dizia respeito à categoria relativa à linguagem, o que 

resultou na obtenção de dois pontos a mais em relação à aplicação anterior do teste, 

totalizando quinze pontos no teste como um todo, o que indica um impedimento cognitivo 

também moderado. As demais tarefas foram realizadas pela paciente rigorosamente como 

havia sido realizada na terceira aplicação
37

. 

Essa relativa ascensão na quarta aplicação do MEEM em relação à terceira aplicação é 

compatível com os relatos da própria paciente e de sua cuidadora a respeito do 

comportamento apresentado pela paciente no seu cotidiano. Segundo tais relatos, a paciente, 

ao longo do andamento da pesquisa, encontrava-se cada vez mais empenhada em realizar as 

suas atividades cotidianas, o que a mantinha em constante exercício de suas funções mentais. 

Isso parece ter contribuído para a estabilidade encontrada nos resultados da quarta aplicação 

em relação aos resultados da terceira aplicação no que se refere à avaliação neuropsicológica 

tendo em vista que, em um intervalo de seis meses, esperava-se um declínio na capacidade 

das funções cognitivas investigadas neste estudo, conforme verificado por meio das 

aplicações anteriores.  

Outra peculiaridade observada nos resultados da quarta aplicação do MEEM em 

relação à terceira aplicação diz respeito à categoria de atenção e cálculo. Embora a pontuação 

referente a essa categoria tenha sido a mesma nas duas aplicações, a forma como a paciente 

reagiu à tarefa a ser realizada foi diferente. Na terceira aplicação, conforme mencionado na 

subseção 5.1.3.1 deste capítulo, a paciente tentou realizar duas das cinco subtrações que 

deveriam ser efetuadas, apesar de obter insucesso no resultado. Todavia, durante a realização 

da última aplicação do MEEM, a paciente se recusou a realizar a tarefa como um todo, não 

fornecendo resposta alguma ao comando fornecido. 

As outras tarefas do MEEM, na quarta aplicação, foram realizadas conforme o 

esperado. 

                                                           
37

 Para detalhes a respeito do desempenho da paciente na terceira aplicação do MEEM que se repete na quarta 

aplicação, ver subseção 5.1.3.1. 
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Na tabela 5 a seguir, pode ser observada uma síntese dos resultados obtidos por meio 

da quarta aplicação do MEEM e dos pontos obtidos especificamente na parte de orientação 

temporal desse teste em comparação com a pontuação obtida na aplicação controle, na 

segunda aplicação e na terceira aplicação. 

 

Aplicação Controle Segunda Terceira Quarta 

MEEM - grau de impedimento 23 - leve 16 - moderado 13 - moderado 15 - moderado 

Orientação temporal do MEEM 2  1  nenhum  1  

 

Tabela 5. Resultado do aproveitamento da paciente no MEEM e especificamente na parte de orientação temporal 

na quarta aplicação em comparação com a aplicação controle, com a segunda aplicação e com a terceira 

aplicação. 

 

Em suma, pode ser dito que, com base nos resultados obtidos até a quarta aplicação do 

MEEM, que foram sintetizados na tabela 5, verificou-se um declínio da primeira para a 

segunda aplicação e da segunda para a terceira aplicação. Contudo, da terceira para a quarta, 

não foi verificado um declínio. O resultado da quarta aplicação do MEEM pode ser 

interpretado como o indicador de uma estabilidade neuropsicológica. 

 

5.1.4.2 A quarta aplicação do teste de sequência lógica 

 

 A estabilidade encontrada nos resultados da avaliação neuropsicológica na quarta 

aplicação a que se fez referência na apresentação dos resultados da quarta aplicação do 

MEEM, na subseção 5.1.4.1, inclui certamente os resultados obtidos através do teste de 

sequência lógica. Assim como na terceira aplicação desse teste, a paciente obteve êxito na 

ordenação de seis das dez sequências na quarta aplicação. Três das quatro sequências 

ordenadas inapropriadamente também foram ordenadas inapropriadamente na terceira 

aplicação do teste. Nos próximos parágrafos, esses resultados podem ser observados com 

maiores detalhes. 

 A sequência de número 9, cuja ordenação proposta pela paciente foi inapropriada nas 

primeiras três aplicações desse teste, também foi ordenada inapropriadamente na quarta 

aplicação. No entanto, foi proposta uma ordenação distinta da ordenação verificada nos 

resultados das aplicações anteriores. Ressaltando que a sequência de número 9 representa a 

situação ‘beber água’, a paciente posicionou a imagem D, que ilustra o personagem bebendo a 

água que estava no copo, logo após a imagem A, que era fornecida pelo pesquisador e que 

ilustrava o personagem segurando nas mãos uma garrafa de água e um copo vazio. 
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Posteriormente, foi posicionada a imagem C, que ilustra o personagem segurando o copo 

cheio de água, e, por fim, foi posicionada a imagem B, que ilustra o personagem enchendo o 

copo com água. Diferentemente do que ocorreu nas últimas aplicações, na quarta aplicação, a 

imagem D foi colocada em uma posição anterior à posição das imagens C e B, o que também 

compromete a possibilidade real de se concretizar a situação conforme a ordenação proposta. 

É improvável a ação de beber água se concretizar de modo que um indivíduo beba a água do 

copo e, somente após bebê-la, o copo apareça cheio de água e, finalmente, o indivíduo 

coloque a água no copo. Ao analisar por esse ângulo a ordenação proposta pela paciente, 

parece ter sido a sequência de número 9 ordenada de maneira a representar a situação, 

primeiramente, do seu fim até alcançar o seu início. 

A sequência de número 10, que havia provocado dificuldades à paciente na segunda e 

na terceira aplicação do teste de sequência lógica, também foi ordenada inadequadamente na 

quarta aplicação do teste e tal ordenação não corresponde à ordenação proposta nas duas 

aplicações anteriores. Na última aplicação do teste, foi proposta pela paciente uma ordenação 

da sequência 10, que representa a situação ‘fazer um suco’, segundo a qual a imagem C, que 

ilustra o personagem espremendo os limões já cortados com o intuito de fazer o suco, foi 

posicionada logo após a imagem A, que ilustra o personagem com a faca na mão e os limões 

inteiros prontos para serem cortados. O posicionamento da imagem C não apresentaria um 

problema se a imagem escolhida para sucedê-la não fosse a imagem B, que ilustra o 

personagem cortando com a faca o segundo limão ao meio. Por fim, foi posicionada a imagem 

D, que ilustra os limões espremidos e o suco no copo. Dessa maneira, obteve-se uma 

ordenação cuja inadequação parece estar relacionada ao posicionamento das imagens B e C, 

ao contrário do que ocorreu nas aplicações anteriores desse teste em que a inadequação da 

ordenação da sequência de número 10 estava relacionada à inversão das imagens C e D
38

. 

Outra sequência cuja ordenação proposta pela paciente não era a esperada tanto na 

terceira aplicação quanto na quarta aplicação do teste de sequência lógica foi a sequência de 

número 5, que representa a situação ‘fazer a barba’. Contudo, mais uma vez, houve uma 

diferença entre os resultados do teste de sequência lógica de ambas as aplicações no que 

concerne à ordem proposta pela paciente das imagens da sequência em questão. 

                                                           
38

 Não deve ser descartada a possibilidade de a paciente ter apresentado um desempenho não esperado na 

ordenação da sequência de número 9 em todas as aplicações do teste de sequência lógica e na ordenação da 

sequência de número 10 nas últimas três aplicações em virtude de um possível cansaço ao realizar a tarefa de 

sequenciar imagens, visto que essas sequências se tratam das últimas a serem ordenadas durante a aplicação do 

teste. 
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Na quarta aplicação do teste de sequência lógica, a paciente optou por ordenar a 

sequência de número 5 de maneira que a imagem D, que ilustra o personagem com a barba 

feita e segurando o aparelho de barbear, sucedesse à imagem fornecida pelo pesquisador, 

conforme ordenado na terceira aplicação do teste. Já as imagens restantes não foram 

posicionadas conforme pode ser observado através dos resultados da terceira aplicação. Após 

a imagem D, foi posicionada a imagem B, que ilustra o personagem passando a espuma de 

barbear no rosto. Por último, foi posicionada a imagem C, que ilustra o personagem com 

espuma de barbear no rosto e manuseando o aparelho de barbear, ao contrário do que ocorreu 

na terceira aplicação em que houve uma inversão no posicionamento das imagens B e C. 

Conforme dito na subseção 5.1.3.2 deste capítulo, assumiu-se como uma alteração a 

ordenação proposta para essa sequência com base nos dados obtidos na primeira aplicação do 

teste, embora já tenha sido discutida a possibilidade real de se concretizar a situação de fazer a 

barba conforme a ordenação proposta, em que a imagem D suceda à imagem A. Desse modo, 

uma vez que a sequência de número 5 foi ordenada de uma forma não prevista pela aplicação 

controle e não esperada com a elaboração do teste, consideraram-se as alterações encontradas 

nos resultados obtidos por meio da realização da ordenação de tal sequência, bem como das 

sequências de número 9 e 10, decorrentes de um comprometimento lógico e conceptual. 

Além das sequências de número 5, 9 e 10, detectaram-se alterações no que diz respeito 

aos resultados obtidos na realização de outra sequência que não havia sido ordenada 

inadequadamente em nenhuma das aplicações anteriores. Se na terceira aplicação, a paciente 

apresentou problemas com a ordenação da sequência de número 6, além das sequências de 

número 5, 9 e 10, na quarta, foi ordenada inadequadamente a sequência de número 2, que 

representa a situação ‘fritar um ovo’, além das sequências mencionadas anteriormente. A 

paciente ordenou as imagens dessa sequência de modo a posicionar a imagem B, que ilustra a 

casca do ovo sendo quebrada e o ovo caindo na frigideira, sucedendo à imagem A, que ilustra 

o ovo ainda inteiro. Em seguida, posicionou-se a imagem D, que ilustra o ovo frito sendo 

retirado da panela e sendo colocado no prato. Por fim, foi posicionada a imagem C, que ilustra 

o personagem fritando o ovo que se encontra na frigideira. Dessa maneira, parece estar 

comprometido o posicionamento das imagens C e D no sentido de que parece se tratar de uma 

impossibilidade a situação de fritar um ovo se concretizar de modo que, primeiramente, o ovo 

é colocado frito em um prato e, somente depois de tal ato, um indivíduo deverá fritar o ovo 

em uma frigideira. 

As demais sequências desse teste foram ordenadas apropriadamente.  
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Na tabela 6 a seguir, pode ser observada uma síntese do resultado obtido por meio da 

quarta aplicação do teste de sequência lógica em comparação com os resultados obtidos por 

meio da aplicação controle, da segunda aplicação e da terceira aplicação. 

 

Aplicação Controle Segunda Terceira Quarta 

Teste de sequência lógica 9 sequências 7 sequências 6 sequências 6 sequências 

 

Tabela 6. Resultado do aproveitamento da paciente no teste de sequência lógica na quarta aplicação em 

comparação com a aplicação controle, com a segunda aplicação e com a terceira aplicação. 

 

Em suma, pode ser dito que, com base nos resultados obtidos até a quarta aplicação do 

teste de sequência lógica, que foram sintetizados na tabela 6, verificou-se um declínio da 

primeira para a segunda aplicação e da segunda para a terceira aplicação. Contudo, da terceira 

para a quarta, não foi verificado um declínio. O resultado da quarta aplicação do teste de 

sequência lógica pode ser interpretado como o indicador de uma estabilidade 

neuropsicológica, assim como foi verificado por meio da quarta aplicação do MEEM. 

Tendo sido detalhados os resultados obtidos por meio da avaliação neuropsicológica 

de todas as aplicações dos testes que compõem este estudo, apresenta-se a seguir uma tabela 

cujo objetivo é sintetizar os resultados das quatro aplicações, tanto do MEEM quanto do teste 

de sequência lógica. Faz-se necessário esclarecer que, através da tabela 7, é apresentado o 

aproveitamento da paciente no MEEM, na parte do MEEM que investiga especificamente a 

orientação temporal e no teste de sequência lógica.  

 

Aplicação Controle Segunda Terceira Quarta 

MEEM - grau 

de impedimento 
23 - leve 16 - moderado 13 - moderado 15 - moderado 

Orientação temporal 

do MEEM 
2  1  nenhum  1  

Teste de sequência 

lógica 

9 

sequências 

7 

sequências 

6 

sequências 

6 

sequências 
 

Tabela 7. Resultado do aproveitamento da paciente na avaliação neuropsicológica em todas as aplicações dos 

testes. 

 

Ao analisar a tabela 7, é possível verificar que os resultados do MEEM, inclusive no 

que se refere à parte do teste responsável por investigar a orientação temporal, indicam um 

declínio na segunda aplicação em relação à aplicação controle, bem como na terceira 
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aplicação em relação à segunda aplicação e à aplicação controle
39

. Paralelamente, os 

resultados do teste de sequência lógica também apontam um declínio dessa natureza. No que 

se refere à quarta aplicação, o resultado do MEEM indicou uma leve ascensão somente em 

relação à aplicação anterior, bem como pode ser visto na parte do teste que busca investigar a 

orientação temporal. O resultado da quarta aplicação do teste de sequência lógica, apesar de 

não indicar uma ascensão, indicou certa estabilidade em relação à aplicação anterior.  

Desse modo, os resultados das três primeiras aplicações da avaliação neuropsicológica 

são caracterizados por revelar um declínio no que concerne às funções cognitivas mais gerais 

e ao conceito de tempo. Já os resultados da quarta aplicação podem ser caracterizados por 

revelar uma estabilidade em relação à aplicação anterior, tendo sido detectada, até mesmo, 

uma leve ascensão no que concerne aos resultados do MEEM.  

Vale ressaltar que o paralelismo encontrado no resultado dos dois testes contribui para 

a discussão acerca da confiabilidade do teste de sequência lógica elaborado especialmente 

para este estudo. O teste elaborado parece ter sido uma ferramenta de investigação 

neuropsicológica eficaz, tendo em vista que os resultados obtidos por meio de suas aplicações 

estão de acordo com os resultados obtidos por meio das aplicações do MEEM, que é um teste 

amplamente reconhecido tanto no meio clínico quanto no meio acadêmico. 

Deve ser mencionado ainda que, no tocante aos resultados do teste de sequência 

lógica, optou-se por considerar como alteração as sequências cuja ordenação proposta pela 

paciente durante a realização da tarefa desviasse de alguma maneira do esperado e do que foi 

previamente estabelecido como parâmetro de análise, ou seja, dos resultados da aplicação 

controle. Além disso, não foi levada em consideração a ordenação apropriada de cada imagem 

específica dentro da sequência, mas sim a ordenação da sequência como um todo. Isso 

significa dizer que, embora uma imagem tenha sido ordenada apropriadamente em relação à 

outra dentro de uma sequência que tenha sido ordenada inapropriadamente, toda a sequência 

foi considerada como um desvio.  

Ao analisar, por exemplo, as imagens de uma sequência qualquer que tenham sido 

ordenadas da seguinte maneira: A-B-D-C
40

, em que o posicionamento proposto para as 

imagens C e D não é o apropriado, pode ser percebido que a imagem B foi posicionada 

                                                           
39

 É possível se pensar em uma estabilidade nos resultados do MEEM da terceira aplicação em relação à segunda 

aplicação, visto que não há um declínio tão drástico como pode ser observado nos resultados da segunda 

aplicação em relação à aplicação controle. Contudo, o critério utilizado para a detecção de possíveis declínios foi 

o quantitativo. Dessa forma, quantitativamente, observa-se uma pontuação menor obtida na terceira aplicação do 

MEEM em relação à segunda aplicação. 
40

 Ordenação proposta para a sequência de número 2 na quarta aplicação do teste de sequência lógica. 
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apropriadamente em relação à imagem A. Há de se considerar, no entanto, que, apesar de uma 

imagem ter sido posicionada apropriadamente em relação à imagem anterior, a mesma não foi 

posicionada apropriadamente em relação à imagem posterior. Além disso, optou-se por 

considerar a maneira como a situação expressa pela sequência é conceptualizada como um 

todo, pois a conceptualização lógica e temporal apropriada da situação resulta na ordenação 

de uma sequência que expressa uma situação passível de ser concretizada. Assim sendo, 

contabilizaram-se as sequências ordenadas apropriadamente e não o posicionamento das 

imagens específicas de cada sequência. 

Na próxima seção, serão apresentados os resultados de cada aplicação do teste de 

preenchimento de lacuna que compõe a avaliação linguística desta dissertação para que, 

posteriormente, possam ser confrontados os resultados de natureza linguística com os 

resultados de natureza neuropsicológica de cada aplicação dos testes. 

 

5.2 A avaliação linguística 

 

A avaliação linguística elaborada para este estudo, conforme apresentado no capítulo 

anterior deste trabalho, é composta por um teste de preenchimento de lacuna, que foi utilizado 

com o objetivo de investigar a expressão linguística de Tempo e Aspecto na DTA no que diz 

respeito à produção. Esse teste contém 40 sentenças, sendo 20 sentenças-alvo e 20 sentenças 

distratoras. A lacuna das sentenças-alvo deveria ser preenchida com uma forma verbal das 

três opções fornecidas que fosse compatível com os traços temporais e aspectuais da 

expressão adverbial da sentença. A lacuna das sentenças distratoras deveria ser preenchida 

com uma preposição das três opções fornecidas que fosse compatível com o verbo da 

sentença.  

As sentenças-alvo do teste de preenchimento de lacuna foram categorizadas em cinco 

grupos, conforme descrito no capítulo anterior desta dissertação. Esses grupos são retomados 

aqui: o grupo 1 diz respeito às sentenças de Aspecto perfectivo, o grupo 2 diz respeito às 

sentenças de Aspecto imperfectivo habitual e Tempo presente, o grupo 3 diz respeito às 

sentenças de Aspecto imperfectivo habitual e Tempo passado, o grupo 4 diz respeito às 

sentenças de Aspecto imperfectivo durativo e Tempo presente e o grupo 5 diz respeito às 

sentenças  de Aspecto imperfectivo durativo e Tempo passado. Será apresentado o 

desempenho da paciente em cada grupo individualmente.  
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Conforme decidido para a avaliação neuropsicológica, na avaliação linguística, os 

dados da primeira aplicação do teste de preenchimento de lacuna foram tomados como 

parâmetro, também sendo essa aplicação chamada de aplicação controle. Nas subseções 

seguintes, serão apresentados os resultados das quatro aplicações da avaliação linguística. Os 

dados que revelam eventuais declínios serão discutidos à luz dos resultados obtidos na 

aplicação controle, bem como nas aplicações anteriores. Especificamente na seção que se 

segue, serão apresentados os dados obtidos por meio da primeira aplicação do teste de 

preenchimento de lacuna. 

 

5.2.1 A aplicação controle do teste de preenchimento de lacuna 

 

Buscava-se por meio da aplicação controle, dentre outros objetivos, caracterizar a 

gramática mental da paciente investigada no que diz respeito às categorias sintáticas de 

Tempo e Aspecto no início da pesquisa. Uma vez caracterizada, se tornaria viável a detecção 

de possíveis declínios que, posteriormente, pudessem incidir em sua gramática. 

Os dados obtidos por meio da aplicação controle do teste de preenchimento de lacuna 

apontaram para uma preservação na expressão linguística de Tempo e Aspecto, visto que o 

desempenho da paciente no teste foi compatível com o comportamento de um indivíduo 

normal. Esse desempenho pode ser verificado nos seguintes exemplos de sentenças-alvo, em 

que a forma verbal selecionada pela paciente corresponde ao esperado: ‘naquela hora, João 

estava limpando a casa’; ‘naquela hora, João estava colocando o quadro’; ‘ontem às duas 

horas, João chutou a bola’. 

Dentre as formas verbais a serem selecionadas nas sentenças-alvo, a paciente 

selecionou somente uma forma verbal que não era a esperada. Embora tenham sido 

dispensados esforços com o intuito de impossibilitar tal seleção, a paciente autorizou uma 

sentença do grupo 1 que apresentava uma combinação entre a expressão adverbial da sentença 

e a forma verbal selecionada que torna a sentença gramatical, mas cujos traços aspectuais 

foram considerados, em princípio, incompatíveis. Desse modo, a seleção da forma verbal 

proposta pela paciente resultou na seguinte sentença: ‘ontem às três horas, João tocava a 

campainha’, cujo desvio ao esperado dizia respeito à informação aspectual e não temporal. 

Foi selecionada uma forma verbal imperfectiva em um contexto sintático em que se esperava 

uma forma perfectiva.  
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Uma previsão para uma combinação conforme a proposta pela paciente pode ser 

encontrada nos dados de Martins (2010). Conforme mencionado no capítulo anterior deste 

trabalho, buscou-se, durante a elaboração do teste linguístico de preenchimento de lacuna com 

base nos dados de Martins (2010), restringir ao máximo a expressão adverbial das sentenças 

do grupo 1 de Aspecto perfectivo. Com isso, acrescentou-se ao advérbio ‘ontem’, por 

exemplo, uma expressão que o tornasse mais delimitado e com menor possibilidade de a ação 

apresentar duração, como, por exemplo, ‘às duas horas’, no sentido de tornar o evento como 

um todo o mais pontual possível. Além disso, foram utilizados verbos cujo Aspecto lexical 

era pontual, também com o objetivo de ensejar a seleção da forma verbal que apresentasse 

uma morfologia perfectiva. Embora uma morfologia que veicule uma informação de Aspecto 

imperfectivo também fosse compatível com a expressão adverbial utilizada e com os verbos 

utilizados nesse grupo de sentenças, esperava-se que, com a possibilidade de escolha entre a 

forma perfectiva e imperfectiva dos verbos, fosse mais natural a seleção da forma perfectiva. 

Contudo, cabe salientar que uma combinação entre a expressão adverbial e a forma verbal que 

se verifica na sentença autorizada pela paciente parece se tratar de uma combinação 

compatível, resultando, portanto, em uma sentença gramatical. Logo, esse desvio pode não ter 

sido um reflexo dos comprometimentos cognitivos provocados pela DTA.  

Para as demais sentenças-alvo do teste de preenchimento de lacuna foi escolhida a 

forma verbal apropriada na aplicação controle. 

Em relação às sentenças distratoras que estavam presentes no teste de preenchimento 

de lacuna, foi observado que, na aplicação controle, não houve alteração em relação ao 

esperado na seleção das preposições que melhor deveriam completar as sentenças. Embora o 

objetivo de se elaborar sentenças distratoras nesse teste linguístico tenha sido o de desviar a 

atenção quanto ao objeto de análise, o desempenho da paciente nessas sentenças foi relevante 

no sentido de confirmar possíveis declínios que levam a problemas cada vez maiores na 

expressão linguística. Por isso, será apresentado o desempenho da paciente ao lidar com as 

sentenças distratoras em todas as aplicações do teste de preenchimento de lacuna. 

Em seguida, encontram-se os resultados da segunda aplicação do teste de 

preenchimento de lacuna. 
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5.2.2 A segunda aplicação do teste de preenchimento de lacuna 

 

 No que concerne aos resultados da segunda aplicação do teste de preenchimento de 

lacuna, pode-se dizer que foi observado um declínio referente à expressão linguística de 

Tempo e Aspecto em relação à aplicação controle. Esse declínio pode ser ilustrado por meio 

dos exemplos de sentenças-alvo que foram apresentados na subseção anterior deste capítulo, 

cujo objetivo era ilustrar a preservação na expressão linguística de Tempo e Aspecto na 

aplicação controle. Se, na aplicação controle, todas as formas verbais selecionadas para as 

sentenças tomadas como exemplos foram as esperadas, na segunda aplicação, uma delas não 

foi a esperada. Dessa forma, são retomados esses exemplos de sentenças-alvo de acordo com 

o desempenho da paciente na segunda aplicação do teste: ‘naquela hora, João estava limpando 

a casa’, que está de acordo com os dados da aplicação controle; ‘naquela hora, João estava 

colocando o quadro’, que está de acordo com os dados da aplicação controle; ‘ontem às duas 

horas, João chutava a bola’, que apresenta um desvio em relação à aplicação controle. Nos 

próximos parágrafos, serão apresentadas todas as alterações detectadas por meio da segunda 

aplicação do teste de preenchimento de lacuna.  

As alterações encontradas por meio da segunda aplicação do teste de preenchimento 

de lacuna dizem respeito a duas sentenças do grupo 1, que se refere às sentenças de 

perfectivo, e a uma sentença do grupo 4, que se refere às sentenças de Aspecto imperfectivo 

habitual e Tempo presente.  

Dentre as sentenças cuja forma verbal selecionada pela paciente não era a esperada, 

uma era a mesma sentença para a qual, na aplicação controle, foi atribuída uma forma verbal 

que apresentava uma informação aspectual que, em princípio, não era a esperada. Tal seleção 

resultou, mais uma vez, na sentença ‘ontem às três horas, João tocava a campainha’, que 

pertence ao grupo 1. Um questionamento acerca da compatibilidade ou não entre expressões 

adverbiais perfectivas como ‘ontem’ e formas verbais imperfectivas como ‘tocava’ se 

encontra na subseção anterior deste capítulo. 

O declínio encontrado na segunda aplicação em relação à aplicação controle referente 

à expressão linguística de Tempo e Aspecto foi detectado por meio da observação da seleção 

das formas verbais que se encontram em ‘ontem às duas horas, João chutava a bola’, sentença 

que pertence ao grupo 1, cuja forma verbal apresenta uma informação aspectual não esperada,  

e ‘neste momento, João estava engraxando o sapato’, sentença que pertence ao grupo 4, cuja 

forma verbal selecionada apresenta uma informação temporal não esperada.  
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Embora já tenha sido discutida anteriormente a possibilidade de combinação entre 

uma expressão adverbial com traços de perfectividade, como ‘ontem’, e uma forma verbal 

com traços de imperfectividade, considerou-se a sentença do grupo 1 ‘ontem às duas horas, 

João chutava a bola’ autorizada pela paciente como um declínio, tendo em vista que a forma 

verbal para tal sentença na aplicação controle havia sido ‘chutou’, ou seja, a forma verbal com 

traços de perfectividade. 

 Quanto à sentença do grupo 4 ‘neste momento, João estava engraxando o sapato’, cuja 

forma verbal selecionada pela paciente apresenta informações temporais incompatíveis com a 

expressão adverbial, é interessante observar que, dentre as três opções de formas verbais 

disponíveis para serem selecionadas, a paciente optou pela forma verbal que era incompatível 

somente no tocante às informações temporais. Todavia, essa mesma forma verbal era 

compatível com a expressão adverbial no tocante às informações aspectuais. Desse modo, 

apesar de o traço temporal da expressão adverbial da sentença e do verbo selecionado ser de 

presente e passado, respectivamente, o traço aspectual de ambos é o imperfectivo, mais 

especificamente o imperfectivo durativo. 

 No que se refere às sentenças distratoras, essas também evidenciaram um declínio na 

expressão linguística, porém não de Tempo e Aspecto. Se, na aplicação controle do teste de 

preenchimento de lacuna, não houve alteração em relação ao esperado na seleção das 

preposições que melhor deveriam completar as sentenças, na segunda aplicação, foi possível 

verificar um desvio em relação à aplicação controle. Na segunda aplicação, foi feita a seleção 

não apropriada da preposição de uma sentença, resultando na sentença ‘daqui a pouco, João 

vai andar com bicicleta’.  

Para as demais sentenças do teste de preenchimento de lacuna foi escolhida a opção de 

resposta apropriada na segunda aplicação. 

Na tabela 8 a seguir, pode ser observada uma síntese dos resultados da segunda 

aplicação do teste de preenchimento de lacuna, mais especificamente de cada grupo das 

sentenças-alvo, em comparação com os resultados obtidos por meio da aplicação controle. Os 

números da tabela correspondem ao número de sentenças para as quais as opções selecionadas 

foram as esperadas. Cada grupo de sentenças-alvo contém quatro sentenças. 
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Aplicação Controle Segunda 

Grupo 1 3 2 

Grupo 2 4 4 

Grupo 3 4 4 

Grupo 4 4 3 

Grupo 5 4 4 

 

Tabela 8. Resultado do aproveitamento da paciente em cada grupo das sentenças-alvo do teste de preenchimento 

de lacuna na segunda aplicação em comparação com a aplicação controle. 

 

 Em suma, pode ser dito que, na segunda aplicação do teste de preenchimento de 

lacuna, foram detectadas as seguintes alterações em relação ao esperado: ‘ontem às três horas, 

João tocava a campainha’ e ‘ontem às duas horas, João chutava a bola’, sentenças do grupo 1, 

e ‘neste momento, João estava engraxando o sapato’, sentença do grupo 4. Pode ser dito 

ainda que, com base nos resultados obtidos até a segunda aplicação desse teste, que foram 

sintetizados na tabela 8, verificou-se um declínio da primeira para a segunda aplicação. Esse 

declínio está relacionado à expressão linguística de Tempo, verificado por meio da seleção da 

forma verbal que resultou na sentença ‘neste momento, João estava engraxando o sapato’, 

sentença do grupo 4, e de Aspecto, verificado por meio da seleção da forma verbal que 

resultou na sentença ‘ontem às duas horas, João chutava a bola’, sentença do grupo 1.  

Deve ser ressaltado o fato de que, diferentemente do que foi observado na terceira e na 

quarta aplicação dos testes que compõem a avaliação linguística, ao ser submetida à segunda 

aplicação do teste de preenchimento de lacuna, bem como ocorreu com a aplicação controle 

da avaliação linguística, a paciente não forneceu comentário algum que justificasse as 

escolhas de suas opções durante a realização do teste. É importante esclarecer, contudo, que 

não fazia parte das instruções do teste de preenchimento de lacuna fornecer argumentos ou 

comentários metalinguísticos que justificassem a escolha de uma determinada opção de 

resposta. Uma vez fornecidos tais comentários na terceira e na quarta aplicação, optou-se por 

levar os mesmos em consideração nas análises tendo em vista a sua contribuição para a 

descrição das possíveis alterações na expressão linguística de Tempo e Aspecto na DTA. 

A seguir, encontram-se os resultados obtidos por meio da terceira aplicação do teste de 

preenchimento de lacuna. 
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5.2.3 A terceira aplicação do teste de preenchimento de lacuna 

 

 Os resultados da terceira aplicação do teste de preenchimento de lacuna indicam um 

declínio tanto em relação à aplicação controle quanto em relação à segunda aplicação dos 

testes. Esse declínio pode ser ilustrado por meio dos exemplos de sentenças-alvo desse teste 

que foram apresentados na subseção 5.2.1, na qual foram apresentados os resultados da 

aplicação controle, e na subseção 5.2.2, na qual foram apresentados os resultados da segunda 

aplicação. Na terceira aplicação, duas das sentenças-alvo apresentadas como exemplos foram 

completadas com uma forma verbal não esperada, diferentemente da aplicação controle, em 

que as três sentenças foram completadas com uma forma verbal esperada, e da segunda 

aplicação, em que somente uma sentença foi completada com uma forma verbal não esperada. 

Dessa forma, são retomados esses exemplos de sentenças-alvo de acordo com o desempenho 

da paciente na terceira aplicação do teste: ‘naquela hora, João estava limpando a casa’, que 

está de acordo com os dados da aplicação controle e da segunda aplicação; ‘ontem às duas 

horas, João chutava a bola’, que apresenta um desvio em relação à aplicação controle e que 

está de acordo com os dados da segunda aplicação; e ‘naquela hora, João, colocou o quadro’, 

que apresenta um desvio em relação à aplicação controle e à segunda aplicação.  

Na terceira aplicação, bem como na quarta aplicação, diferentemente das aplicações 

anteriores, a paciente forneceu alguns comentários durante a realização do teste com o 

objetivo de justificar algumas de suas opções. Os comentários fornecidos pela paciente 

permitiram que a análise dos dados pudesse ser relativizada de modo a favorecer a análise 

qualitativa. Sendo assim, faz-se necessário considerar os resultados obtidos por meio da 

terceira aplicação do teste de preenchimento de lacuna sob uma perspectiva de análise tanto 

quantitativa quanto qualitativa. Nos próximos parágrafos, serão apresentadas todas as 

alterações detectadas por meio da terceira aplicação do teste de preenchimento de lacuna. 

 As alterações verificadas por meio da terceira aplicação do teste de preenchimento de 

lacuna dizem respeito a três sentenças do grupo 1, referente às sentenças de perfectivo, a uma 

sentença do grupo 4, referente às sentenças de Aspecto imperfectivo durativo e Tempo 

presente, e a uma sentença do grupo 5, referente às sentenças de Aspecto imperfectivo 

durativo e Tempo passado. 

 Em relação às sentenças do grupo 1, a paciente apresentou um declínio em relação à 

segunda aplicação do teste de preenchimento de lacuna. A paciente apresentou o mesmo 

desempenho da aplicação controle e da segunda aplicação em relação à sentença ‘ontem às 
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três horas, João tocava a campainha’ e o mesmo desempenho da segunda aplicação em 

relação à sentença ‘ontem às duas horas, João chutava a bola’. Além de repetir o desempenho 

observado nas últimas aplicações no que se refere a essas duas sentenças do grupo 1, ela 

selecionou uma forma verbal não esperada para a sentença ‘anteontem às duas horas, João 

entrega o presente’, sentença para a qual havia sido selecionada a forma verbal esperada nas 

últimas aplicações do teste. A paciente optou por uma forma verbal com traço de Tempo 

presente que, diferentemente da opção escolhida para as outras duas sentenças, é incompatível 

com o traço de Tempo passado da expressão adverbial
41

.  

Em relação às sentenças do grupo 4, a paciente apresentou um declínio em relação à 

aplicação controle, mas não em relação à segunda aplicação, visto que, quantitativamente, 

mais uma vez, somente uma sentença desse grupo foi completada com a forma verbal não 

esperada. A sentença do grupo 4 que representou uma alteração na terceira aplicação não foi a 

mesma da segunda aplicação. Portanto, a sentença do grupo 4 que havia sido completada com 

uma forma verbal com traço de Tempo incompatível com a expressão adverbial na segunda 

aplicação, na terceira aplicação, foi completada conforme previsto pela aplicação controle. Na 

terceira aplicação, foi verificada uma alteração relativa a Tempo e a Aspecto na seleção da 

forma verbal da sentença ‘agora, João capinou o terreno’, visto que a forma verbal 

selecionada apresenta traços de Tempo passado e Aspecto perfectivo ao passo que a expressão 

adverbial apresenta traços de Tempo presente e Aspecto imperfectivo.  

Ao selecionar a forma verbal para a sentença do grupo 4 apresentada no parágrafo 

anterior, a paciente forneceu o seguinte comentário: “estava não pode porque já passou, já 

terminou, então capinou”. Uma interpretação possível para esse comentário é a de que a 

paciente foi capaz de identificar o traço de Tempo passado no auxiliar ‘estava’ e a sua 

incompatibilidade com uma expressão adverbial com o traço de Tempo presente. Dessa 

forma, ela descarta a possibilidade de selecionar a forma verbal ‘estava capinado’ para 

completar a sentença. Contudo, ela conclui que a forma verbal adequada deva ser ‘capinou’, 

que também apresenta traço de Tempo passado. Com base no comentário fornecido pela 

paciente, percebe-se que ela parece apresentar um problema na expressão linguística que 

dificulta a identificação do traço de Tempo passado em ‘capinou’.  

                                                           
41

 A incompatibilidade entre a expressão adverbial e a forma verbal selecionada pela paciente na sentença 

‘anteontem às duas horas, João entrega o presente’ está relacionada somente ao traço de Tempo e não ao traço 

de Aspecto, visto que se assume neste trabalho que as formas verbais com traço de Tempo presente são 

essencialmente imperfectivas. Dessa forma, não é possível afirmar, nesse caso, que haja uma alteração na 

expressão linguística que leva à seleção de uma forma verbal incompatível com o traço temporal e, ao mesmo 

tempo, aspectual da expressão adverbial. 
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Outra interpretação possível para o comentário “estava não pode porque já passou, já 

terminou, então capinou” é a de que a paciente considera que o advérbio ‘agora’ apresenta 

traço de Tempo passado e não identifica o traço de Tempo passado em ‘estava’. Dessa forma, 

ela estaria dizendo que ‘estava’ não pode combinar com o advérbio ‘agora’, mas ‘capinou’, 

cujo traço de Tempo passado, segundo essa interpretação, foi identificado pela paciente, pode 

combinar com o advérbio. 

Ainda em relação às sentenças do grupo 4, deve ser mencionado que, ao selecionar a 

forma verbal que resultou na sentença ‘agora, João está preparando o lanche’, a paciente 

forneceu o seguinte comentário: “agora não pode ser com preparou e nem com estava”. 

Tendo em vista esse comentário fornecido antes da seleção da forma verbal para a sentença 

‘agora, João capinou o terreno’, parece que a paciente reconhece a incompatibilidade da 

expressão adverbial ‘agora’ com formas verbais com traços temporais de passado, perfectivo 

ou imperfectivo. No entanto, a seleção da forma verbal para a sentença ‘agora, João capinou o 

terreno’ parece ter resultado de um desvio na expressão linguística, o que pode caracterizar 

um erro dentro dos próprios padrões impostos pela paciente. Nota-se, nesse caso, uma 

instabilidade na associação do traço de Tempo à morfologia adequada.  

Em relação às sentenças do grupo 5, a paciente investigada apresentou um declínio em 

relação às aplicações anteriores do teste em questão na seleção da forma verbal que resultou 

na sentença ‘naquela hora, João colocou o quadro’. A alteração nessa sentença diz respeito a 

Aspecto. Nas aplicações anteriores do teste, a paciente havia selecionado a forma verbal que 

apresentava traços de Tempo passado e Aspecto imperfectivo durativo.  

A seleção da forma verbal proposta pela paciente para a sentença do grupo 5 ‘naquela 

hora, João colocou o quadro’ não parece resultar em uma sentença agramatical, já que a 

expressão adverbial ‘naquela hora’ pode apresentar traços de pontualidade, sendo compatível, 

portanto, com um verbo com traços aspectuais de perfectivo. Além disso, cabe destacar que o 

comentário seguido da seleção da forma verbal foi o seguinte: “naquela tem que ser passado”. 

Pode ser revelado por meio desse comentário que o traço de Tempo passado da expressão 

adverbial foi percebido pela paciente, levando-a a selecionar uma forma verbal também com 

traço de Tempo passado. 

Apesar do comentário “naquela tem que ser passado” revelar que a paciente identifica 

traço de Tempo passado e não de Aspecto imperfectivo, no comentário “não sabe se vai 

acabar” fornecido para a sentença também do grupo 5 ‘naquela hora, João estava limpando a 

casa’, a paciente parece reconhecer o traço de Aspecto imperfectivo da forma verbal e da 
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expressão adverbial, associando-os conforme o seu desempenho nas últimas aplicações. De 

acordo com esse comentário, parece que a paciente identifica a incerteza da completude da 

ação, que pode ser uma característica do Aspecto imperfectivo.  

Ainda em relação aos comentários fornecidos para as sentenças do grupo 5, a paciente 

forneceu o seguinte comentário: “naquele tem que ser com estava” para a sentença ‘naquele 

momento, João estava passando a calça’. Por meio desse comentário, a paciente estabelece 

um padrão segundo o qual ‘naquele’ deve estar associado a uma forma verbal com traço 

temporal de passado e traço aspectual de imperfectivo. Dessa forma, dentro dos padrões 

impostos pela própria paciente, a seleção da forma verbal em ‘naquela hora, João colocou o 

quadro’ representa um desvio. Com base nesse critério, o desvio é analisado do ponto de vista 

transversal
42

. Ainda que não houvessem sido fornecidos comentários, do ponto de vista 

longitudinal, essa sentença caracterizaria um desvio em relação ao desempenho da paciente 

nas aplicações anteriores do mesmo teste. 

Os comentários fornecidos pela paciente investigada na terceira aplicação do teste de 

preenchimento de lacuna podem ser reveladores no tocante ao delineamento de aspectos 

referentes à sua gramática mental, sobretudo se observadas outras sentenças cuja forma verbal 

selecionada pela paciente foi de acordo com o esperado. Um exemplo de comentário que pode 

revelar aspectos concernentes à gramática mental da paciente foi o seguido da seleção da 

forma verbal que resultou na sentença do grupo 1 ‘anteontem às três horas, João apagou a 

luz’. A paciente afirmou: “apaga tem o compromisso de fazer todo dia, apagou é uma coisa 

mais levinha, uma vez só”. Com base nesse comentário, pode ser dito que a paciente parece 

identificar o traço de Imperfectivo habitual da forma verbal ‘apaga’. Além disso, a paciente 

parece identificar uma pontualidade na combinação entre o verbo ‘apagar’ e o morfema verbal 

de perfectivo ‘-ou’. 

Outra sentença para a qual a paciente forneceu um comentário, revelando certa 

preservação das informações temporais, diz respeito à sentença do grupo 3 ‘quando criança, 

João chupava pirulitos’. O comentário foi o seguinte: “chupa não porque não é mais criança”. 

Com base nesse comentário, nota-se que a paciente identifica o traço de Tempo passado da 

expressão adverbial ‘quando criança’ e a incompatibilidade dessa expressão com uma forma 

verbal que apresenta traço de Tempo presente. 

                                                           
42

 Vale relembrar que a análise do ponto de vista transversal pressupõe uma comparação dos dados coletados no 

mesmo momento. Em oposição, a análise do ponto de vista longitudinal pressupõe uma comparação de dados 

coletados em diferentes momentos. 
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Ainda em relação à preservação das informações temporais, a paciente forneceu o 

seguinte comentário ao selecionar a forma verbal para a sentença do grupo 4: ‘neste momento, 

João está engraxando o sapato’: “neste momento é agora”. Com base nesse comentário, 

percebe-se que a paciente identifica o traço de Tempo presente da expressão adverbial da 

sentença, combinando-a com uma forma verbal compatível.  

Além do declínio detectado por meio das sentenças-alvo na terceira aplicação do teste 

de preenchimento de lacuna em relação às aplicações anteriores, detectou-se também um 

declínio no desempenho da paciente ao lidar com as sentenças distratoras desse teste.  Se, na 

aplicação controle do teste de preenchimento de lacuna, não houve alteração em relação ao 

esperado na seleção das preposições e, na segunda aplicação, houve alteração em uma 

sentença distratora, na terceira aplicação, foi possível verificar alterações em quatro 

sentenças. Na terceira aplicação, além da seleção não apropriada da preposição na sentença 

‘daqui a pouco, João vai andar com bicicleta’, desempenho semelhante ao da segunda 

aplicação, a paciente optou por uma preposição não apropriada para as sentenças ‘no próximo 

mês, João vai lutar com competições’ e ‘mais tarde, João vai passear com barco’. Em ‘durante 

todo o dia, João vai estudar em/com dedicação’, a paciente forneceu duas opções de resposta, 

sendo a primeira opção dada por ela não apropriada. 

Para as demais sentenças do teste de preenchimento de lacuna foi escolhida a opção de 

resposta apropriada na terceira aplicação. 

Na tabela 9 a seguir, pode ser observada uma síntese dos resultados da terceira 

aplicação do teste de preenchimento de lacuna, mais especificamente de cada grupo das 

sentenças-alvo, em comparação com os resultados obtidos por meio da aplicação controle e da 

segunda aplicação. Os números da tabela correspondem ao número de sentenças para as quais 

as opções selecionadas foram as esperadas.  

 

Aplicação Controle Segunda Terceira 

Grupo 1 3 2 1 

Grupo 2 4 4 4 

Grupo 3 4 4 4 

Grupo 4 4 3 3 

Grupo 5 4 4 3 

 

Tabela 9. Resultado do aproveitamento da paciente em cada grupo das sentenças-alvo do teste de preenchimento 

de lacuna na terceira aplicação em comparação com a aplicação controle e com a segunda aplicação. 
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Em suma, pode ser dito que, na terceira aplicação do teste de preenchimento de 

lacuna, foram detectadas as seguintes alterações em relação ao esperado: ‘ontem às três horas, 

João tocava a campainha’, ‘ontem às duas horas, João chutava a bola’ e ‘anteontem às duas 

horas, João entrega o presente’, sentenças do grupo 1, ‘agora, João capinou o terreno’, 

sentença do grupo 4 e ‘naquela hora, João colocou o quadro’, sentença do grupo 5. Pode ser 

dito ainda que, com base nos resultados obtidos até a terceira aplicação desse teste, que foram 

sintetizados na tabela 9, verificou-se um declínio da primeira para a segunda aplicação e da 

segunda para a terceira aplicação. De um lado, se analisados os comentários da paciente em 

relação às estruturas sintáticas que lhe eram apresentadas, deve ser mencionado que ela 

fornecia comentários adequados acerca dos itens lexicais e funcionais, revelando que certas 

informações de Tempo e Aspecto poderiam estar preservadas. Portanto, analisando os dados 

do ponto de vista transversal, desvia do padrão delineado por meio dos comentários da 

paciente a sentença do grupo 4 ‘agora, João capinou o terreno’, alteração relativa a Tempo e 

Aspecto, e a sentença do grupo 5 ‘naquela hora, João colocou o quadro’, alteração relativa a 

Aspecto. De outro lado, se o desempenho da paciente na terceira aplicação do teste de 

preenchimento de lacuna for comparado ao seu desempenho nas aplicações anteriores, 

percebe-se que as alterações que indicam um declínio do ponto de vista longitudinal dizem 

respeito à sentença do grupo 1 ‘anteontem às duas horas, João entrega o presente’, declínio 

relativo a Tempo, e à sentença do grupo 5 ‘naquela hora, João colocou o quadro’, declínio 

relativo a Aspecto. Tais sentenças não foram autorizadas pela paciente na aplicação controle e 

na segunda aplicação, mas foram autorizadas pela paciente na terceira aplicação.  

 A seguir, encontram-se os resultados da quarta aplicação do teste de preenchimento de 

lacuna. 

 

5.2.4 A quarta aplicação do teste de preenchimento de lacuna 

  

Os resultados da quarta aplicação do teste de preenchimento de lacuna indicam um 

declínio em relação às aplicações anteriores. Esse declínio pode ser ilustrado por meio dos 

exemplos de sentenças-alvo desse teste que foram apresentados na subseção 5.2.1, na qual 

foram apresentados os resultados da aplicação controle, na subseção 5.2.2, na qual foram 

apresentados os resultados da segunda aplicação, e na subseção 5.2.3, na qual foram 

apresentados os resultados da terceira aplicação. Na quarta aplicação, as três sentenças-alvo 

apresentadas como exemplos foram completadas com uma forma verbal não esperada, 
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diferentemente da aplicação controle, em que as três sentenças foram completadas com uma 

forma verbal esperada, da segunda aplicação, em que somente uma sentença foi completada 

com uma forma verbal não esperada e da terceira aplicação, em que duas sentenças foram 

completadas com uma forma verbal não esperada. Dessa forma, são retomados esses 

exemplos de sentenças-alvo de acordo com o desempenho da paciente na quarta aplicação do 

teste: ‘ontem às duas horas, João chutava a bola’, que apresenta um desvio em relação à 

aplicação controle e que está de acordo com os dados da segunda aplicação e da terceira 

aplicação; ‘naquela hora, João colocou o quadro’, que apresenta um desvio em relação à 

aplicação controle e à segunda aplicação e que está de acordo com os dados da terceira 

aplicação; ‘naquela hora, João limpou a casa’, que apresenta um desvio em relação aos dados 

da aplicação controle, da segunda aplicação e da terceira aplicação. Nos próximos parágrafos, 

serão apresentadas todas as alterações detectadas por meio da quarta aplicação do teste de 

preenchimento de lacuna.  

As alterações verificadas por meio da quarta aplicação do teste de preenchimento de 

lacuna dizem respeito a três sentenças do grupo 1, referente às sentenças de perfectivo, a três 

sentenças do grupo 3, referente às sentenças de Aspecto imperfectivo habitual e Tempo 

passado, a uma sentença do grupo 4, referente às sentenças de Aspecto imperfectivo durativo 

e Tempo presente, e a quatro sentenças do grupo 5, referente às sentenças de Aspecto 

imperfectivo durativo e Tempo passado. 

Em relação às sentenças do grupo 1, a paciente não apresentou, em termos 

quantitativos, um declínio em relação à terceira aplicação, embora tenha apresentado um 

declínio em relação à aplicação controle e à segunda aplicação. A paciente selecionou uma 

forma verbal não esperada para a sentença ‘ontem às três horas, João tocava a campainha’, 

assim como nas últimas três aplicações. Ao selecionar a forma verbal para essa sentença, ela 

forneceu o seguinte comentário: “já passou já”. Com base nesse comentário, percebe-se que a 

paciente reconhece o traço de Tempo passado da forma verbal selecionada. Ela selecionou 

também uma forma verbal não esperada para a sentença ‘ontem às duas horas, João chutava a 

bola’, assim como nas últimas duas aplicações. Por fim, na sentença ‘anteontem às três horas, 

João apaga a luz’, a paciente selecionou uma forma verbal não esperada, levando a uma 

incompatibilidade temporal entre o traço de Tempo passado da expressão adverbial e o traço 

de Tempo presente da forma verbal selecionada. Uma incompatibilidade dessa natureza foi 

encontrada nos dados da terceira aplicação, mais especificamente na sentença ‘anteontem às 
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duas horas, João entrega o presente’, para a qual, na quarta aplicação, foi atribuída uma forma 

verbal com traço de Tempo passado e Aspecto perfectivo.  

Em relação às sentenças do grupo 3, a paciente apresentou um declínio em relação a 

todas as aplicações anteriores, visto que as sentenças desse grupo não haviam apresentado 

dificuldades à paciente até então. A paciente selecionou uma forma verbal não esperada para a 

sentença ‘quando criança, João compra revistinhas’, apresentando incompatibilidade temporal 

entre o traço de Tempo passado da expressão adverbial e o traço de Tempo presente da forma 

verbal selecionada. Ao selecionar a forma verbal para essa sentença, a paciente forneceu o 

seguinte comentário: “Comprou e comprava já passou, quando criança tem que ser compra”. 

Com base nesse comentário, parece que a paciente reconhece os traços temporais de passado 

das formas verbais. Outro comentário que reforça a ideia de que a paciente reconhece o traço 

de Tempo passado das formas verbais em alguns casos foi o fornecido para a sentença do 

grupo 2 ‘hoje em dia, João coleciona selos’: “colecionou já passou, colecionava não coleciona 

mais”. No entanto, há um problema de expressão linguística que dificulta a sua percepção 

quanto ao traço de Tempo passado da expressão adverbial, o que faz com que a paciente 

autorize uma combinação incompatível entre a expressão adverbial e a forma verbal, 

conforme pode ser observado na sentença ‘quando criança, João compra revistinhas’.  

 Ainda em relação às sentenças do grupo 3, notou-se uma incompatibilidade aspectual 

entre o traço de Aspecto imperfectivo da expressão adverbial e o traço de Aspecto perfectivo 

da forma verbal selecionada nas sentenças ‘antigamente, João praticou esportes’ e ‘quando 

criança, João chupou pirulitos’. 

Durante a seleção da forma verbal que resultou na sentença ‘antigamente, João 

praticou esportes’, a paciente forneceu o seguinte comentário: “pode ser praticou ou 

praticava, já não é mais, só que praticava é maior”. Esse comentário sugere que a paciente 

reconheceu o traço de Tempo passado de ‘praticou’ e ‘praticava’ e reconheceu uma diferença 

aspectual entre ambas as formas verbais. Ela parece reconhecer ainda o traço de Aspecto 

imperfectivo da forma verbal ‘praticava’. Contudo, ela associou às expressões adverbiais 

‘antigamente’ e ‘quando criança’, com traço de Aspecto imperfectivo, formas verbais com 

traço de Aspecto perfectivo. 

 Em relação às sentenças do grupo 4, a paciente apresentou um declínio, em termos 

quantitativos, em relação à aplicação controle, mas não em relação às outras aplicações. A 

paciente selecionou uma forma verbal com traço de Tempo passado e Aspecto perfectivo 

incompatível com o traço de Tempo presente e Aspecto imperfectivo da expressão adverbial, 
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resultando na sentença ‘neste momento, João engraxou o sapato’. Na segunda aplicação, a 

paciente também selecionou uma forma verbal incompatível com a expressão adverbial para 

essa sentença. No entanto, a incompatibilidade residia nos traços temporais e não temporais e 

aspectuais, o que havia resultado na sentença ‘neste momento, João estava engraxando o 

sapato’. Na terceira aplicação, a paciente havia apresentado um desempenho semelhante ao da 

quarta aplicação no que diz respeito às sentenças do grupo 4. Contudo, a seleção da forma 

verbal com traços de Tempo e Aspecto incompatíveis com a expressão adverbial foi para a 

sentença ‘agora, João capinou o terreno’. 

No momento de selecionar a forma verbal que resultou na sentença ‘neste momento, 

João engraxou o sapato’ na quarta aplicação, a paciente forneceu o seguinte comentário: 

“neste momento é engraxou porque é agora”. Com base nesse comentário, pode ser dito que a 

paciente reconheceu o traço de Tempo presente da expressão adverbial e, com base nos 

comentários a respeito das sentenças do grupo 3 discutidas anteriormente, parece que, em 

alguns casos, ela reconheceu o traço de Tempo passado de algumas formas verbais. No 

entanto, ela parece associar de maneira inconsistente o traço de Tempo passado a uma forma 

verbal correspondente, o que pode caracterizar um problema de expressão linguística e que 

pode estar, consequentemente, revelado na inconsistência desse comentário. 

 Em relação às sentenças do grupo 5, a paciente apresentou um declínio em relação à 

aplicação controle e à segunda aplicação, visto que, nessas aplicações, a paciente não havia 

apresentado alterações ao lidar com as sentenças desse grupo. A paciente também apresentou 

um declínio em relação à terceira aplicação, visto que, nessa aplicação, a paciente havia 

apresentado alterações ao lidar com apenas uma sentença desse grupo. Na quarta aplicação, a 

paciente selecionou uma forma verbal não esperada em todas as sentenças desse grupo. Além 

da sentença do grupo 5 ‘naquela hora, João colocou o quadro’, cuja seleção da forma verbal, 

na terceira aplicação, desviava do esperado e da seleção proposta nas aplicações anteriores, as 

alterações na expressão linguística da paciente puderam ser percebidas por meio das sentenças 

‘naquela hora, João limpou a casa’ e ‘naquele momento, João passou a calça’, cuja 

incompatibilidade entre a expressão adverbial e a forma verbal pode se referir às informações 

aspectuais. Vale reiterar que a seleção da forma verbal com traço de Aspecto perfectivo não 

parece resultar em uma sentença agramatical, visto que a expressão adverbial ‘naquela hora’ 

pode apresentar traços de pontualidade e ser compatível com a forma verbal selecionada. 

Caracteriza-se como um declínio, portanto, pelo fato de desviar dos padrões estabelecidos 

pela paciente em aplicações anteriores. Além dos problemas com o traço aspectual, foi 
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encontrada uma alteração de Tempo por meio da sentença ‘naquele momento, João está 

pintando o quarto’, em que a forma verbal selecionada pela paciente apresenta traço de 

Tempo presente incompatível com o traço de Tempo passado da expressão adverbial.  

Quanto ao desempenho da paciente ao lidar com as sentenças distratoras na quarta 

aplicação do teste de preenchimento de lacuna, foi possível detectar um declínio em relação à 

aplicação controle, em que não houve alteração em relação ao esperado na seleção das 

preposições, e em relação à segunda aplicação, em que houve alteração em apenas uma 

sentença distratora. Em relação à terceira aplicação, não foi detectado, em termos 

quantitativos, um declínio, visto que, tanto na terceira aplicação quanto na quarta aplicação, 

foi possível verificar alterações em quatro sentenças. Na quarta aplicação do teste de 

preenchimento de lacuna, alguns dos problemas com as sentenças distratoras se concentraram 

em sentenças que não haviam causado problemas anteriormente. A paciente formou, na quarta 

aplicação, a sentença ‘amanhã, João vai cantar com Salvador’, o que pode não ser 

caracterizado um problema necessariamente, visto que a palavra ‘Salvador’ pode ter sido 

interpretada pela paciente como o nome de uma pessoa e não de um lugar, cabendo 

perfeitamente a sua combinação com a preposição ‘com’. A paciente formou também as 

sentenças ‘daqui a pouco, João vai cuidar para doentes’ e ‘durante todo o dia, João vai 

participar para palestras’. Além das sentenças que não haviam causado dificuldades nas 

aplicações anteriores, a paciente apresentou um desempenho semelhante ao da terceira 

aplicação ao autorizar a sentença ‘no próximo mês, João vai lutar com competições’. 

Para as demais sentenças do teste de preenchimento de lacuna foi escolhida a opção de 

resposta apropriada na quarta aplicação. 

Na tabela 10 a seguir, pode ser observada uma síntese dos resultados da quarta 

aplicação do teste de preenchimento de lacuna, mais especificamente de cada grupo das 

sentenças-alvo, em comparação com os resultados obtidos por meio da aplicação controle, da 

segunda aplicação e da terceira aplicação. Os números da tabela correspondem ao número de 

sentenças para as quais as opções selecionadas foram as esperadas. 
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Aplicação Controle Segunda Terceira Quarta 

Grupo 1 3 2 1 1 

Grupo 2 4 4 4 4 

Grupo 3 4 4 4 1 

Grupo 4 4 3 3 3 

Grupo 5 4 4 3 0 

 

Tabela 10. Resultado do aproveitamento da paciente em cada grupo das sentenças-alvo do teste de 

preenchimento de lacuna na quarta aplicação em comparação com a aplicação controle, com a segunda aplicação 

e com a terceira aplicação. 

 

Em suma, pode ser dito que, na quarta aplicação do teste de preenchimento de lacuna, 

foram detectadas as seguintes alterações em relação ao esperado: ‘ontem às três horas, João 

tocava a campainha’, ‘ontem às duas horas, João chutava a bola’ e ‘anteontem às três horas, 

João apaga a luz’, sentenças do grupo 1, ‘quando criança, João compra revistinhas’, 

‘antigamente, João praticou esportes’ e ‘quando criança, João chupou pirulitos’, sentenças do 

grupo 3, ‘neste momento, João engraxou o sapato’, sentença do grupo 4 e ‘naquela hora, João 

colocou o quadro’, ‘naquela hora, João limpou a casa’, ‘naquele momento, João passou a 

calça’ e ‘naquele momento, João está pintando o quarto’, sentenças do grupo 5. Tendo em 

vista os resultados obtidos por meio da quarta aplicação desse teste, constatou-se que, embora 

alguns comentários possam sugerir uma preservação de informações temporais e aspectuais, 

houve um declínio na expressão linguística de Tempo e Aspecto considerável em relação aos 

resultados das aplicações anteriores no que diz respeito à seleção da forma verbal que melhor 

combina com a expressão adverbial presente na sentença, conforme pode ser observado nos 

resultados que foram sintetizados na tabela 10. 

Assim sendo, tanto a análise do ponto de vista transversal, com base nos comentários, 

quanto a análise do ponto de vista longitudinal, com base na comparação com os resultados 

das aplicações anteriores, sugerem a existência de problemas revelados na expressão 

linguística de Tempo e Aspecto da paciente investigada na quarta aplicação. Do ponto de vista 

transversal, desviam do padrão imposto
43

 pela paciente as sentenças do grupo 3 ‘antigamente, 

João praticou esportes’ e ‘quando criança, João chupou pirulitos’, alterações relativas a 

Aspecto. Do ponto de vista longitudinal, é considerado um declínio em relação às aplicações 

anteriores do teste o desempenho da paciente na sentença do grupo 3 ‘quando criança, João 

compra revistinhas’ e na sentença do grupo 5 ‘naquele momento, João está pintando o 

quarto’, declínio relativo a Tempo. Nas sentenças do grupo 3 ‘antigamente, João praticou 
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 Não foram tomados como padrões comentários que apresentavam incoerências tais como “comprou e 

comprava já passou, quando criança tem que ser compra” e “neste momento é engraxou porque é agora”. 
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esportes’ e ‘quando criança, João chupou pirulitos’ e nas sentenças do grupo 5 ‘naquela hora, 

João limpou a casa’ e ‘naquele momento, João passou a calça’, o declínio observado é relativo 

a Aspecto. 

Tendo sido detalhados os resultados obtidos por meio da avaliação linguística em 

todas as aplicações, apresenta-se a seguir a tabela 11, cujo objetivo é sintetizar os resultados 

das quatro aplicações do teste de preenchimento de lacuna de maneira que seja possível 

visualizar o desempenho da paciente ao lidar com as sentenças-alvo do teste como um todo. O 

total de sentenças-alvo é de vinte sentenças. 

Aplicação Controle Segunda Terceira Quarta 

Sentenças-alvo 19
44

 17 15 9 

 

Tabela 11. Resultado do aproveitamento da paciente em todas as aplicações do teste de preenchimento de lacuna. 

 

Ao analisar a tabela 11, é possível verificar que os resultados como um todo das 

sentenças-alvo do teste de preenchimento de lacuna revelam um declínio na segunda 

aplicação em relação à aplicação controle, na terceira aplicação em relação à segunda 

aplicação e à aplicação controle e na quarta aplicação em relação à terceira aplicação, à 

segunda aplicação e à aplicação controle.  

Na tabela 12 a seguir, apresenta-se o desempenho da paciente ao lidar com a categoria 

de Tempo e com a categoria de Aspecto individualmente. Vale lembrar que alterações 

relativas tanto a Tempo quanto a Aspecto poderiam ser detectadas por todas as sentenças do 

teste. Vale lembrar ainda que a incompatibilidade de uma forma verbal com a expressão 

adverbial poderia estar relacionada somente ao traço de Tempo, somente ao traço de Aspecto 

ou a ambos os traços. 

 

Aplicação Controle Segunda Terceira Quarta 

Tempo 20 19 18 16 

Aspecto 19 18 16 12 
 

Tabela 12. Resultado do aproveitamento da paciente em relação especificamente a Tempo e a Aspecto em todas 

as aplicações do teste de preenchimento de lacuna. 

 

No que diz respeito especificamente à seleção das formas verbais compatíveis com o 

traço de Tempo da expressão adverbial das sentenças, percebe-se, com base na tabela 12, que 
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 O desvio ao esperado detectado na aplicação controle diz respeito à sentença ‘ontem às três horas, João tocava 

a campainha’. Conforme discutido na seção 5.2.1, a combinação verificada na sentença entre a expressão 

adverbial e a forma verbal selecionada parece ser compatível na língua. 
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há uma redução a cada aplicação no número de sentenças que apresentam essa 

compatibilidade. O mesmo pode ser dito em relação a Aspecto. Há uma redução a cada 

aplicação no número de sentenças que apresentam compatibilidade entre o traço de Aspecto 

da expressão adverbial e da forma verbal selecionada. No entanto, deve ser mencionado que o 

número de sentenças que apresentavam incompatibilidade entre o traço aspectual da 

expressão adverbial e da forma verbal selecionada foi maior do que o número de sentenças 

que apresentavam incompatibilidade entre o traço temporal da expressão adverbial e da forma 

verbal selecionada em todas as aplicações. 

 Na seção seguinte, é proposta uma discussão acerca dos resultados obtidos tanto por 

meio da avaliação neuropsicológica quanto por meio da avaliação linguística. Será 

apresentado, em tal seção, o confronto entre os resultados de natureza neuropsicológica e os 

resultados de natureza linguística. 

 

5.3 Discussão 

 

 A análise dos resultados da avaliação neuropsicológica apresentada na seção 5.1 deste 

capítulo indicou a existência de alterações de natureza cognitiva mais geral e conceptual na 

DTA por meio do MEEM e por meio do teste de sequência lógica, respectivamente. Em 

paralelo, a análise dos resultados da avaliação linguística, mais especificamente por meio do 

teste de preenchimento de lacuna, apresentados na seção 5.2 deste capítulo, indicou a 

existência de alterações na produção de Tempo e Aspecto na DTA.  

Do ponto de vista longitudinal, pode ser dito que parte dessas alterações aumentou ao 

longo tempo. Em relação à cognição mais geral e aos conceitos, observou-se uma deterioração 

que pôde ser detectada até a terceira aplicação dos testes, apresentando uma estabilidade nos 

dados da quarta aplicação em relação aos dados da terceira aplicação. Em relação à expressão 

linguística tanto de Tempo quanto de Aspecto, a deterioração observada se estendeu até a 

quarta aplicação. Os resultados de natureza neuropsicológica e os resultados de natureza 

linguística de cada aplicação foram comparados. Essa comparação pode ser observada na 

tabela 13 que se encontra a seguir.  
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Aplicação Controle Segunda  Terceira  Quarta 

MEEM - grau  

de impedimento 
23 - leve 16 - moderado 13 - moderado 15 - moderado 

Teste de sequência  

lógica 

9  

sequências 

7  

sequências 

6  

sequências 

6  

sequências 

Teste de preenchimento de 

lacuna
45

 
19 17 15 9 

 

Tabela 13. Resultado do aproveitamento da paciente na avaliação neuropsicológica em comparação com o 

aproveitamento na avaliação linguística em todas as aplicações dos testes. 

 

Ao confrontar os dados de natureza neuropsicológica aos dados de natureza 

linguística, conforme pode ser verificado na tabela 13, observa-se uma correlação entre os 

declínios cognitivos mais gerais e conceptuais e o comprometimento cada vez maior na 

expressão linguística de Tempo e Aspecto até a terceira aplicação dos testes. Na quarta 

aplicação, as alterações de ordem cognitiva mais geral e conceptual são estabilizadas ao passo 

que as alterações linguísticas de Tempo e Aspecto seguem o mesmo curso de declínio.  

 Quanto aos objetivos deste trabalho, buscou-se contribuir para a elucidação do 

questionamento acerca da origem de eventuais alterações na expressão linguística de Tempo e 

Aspecto na DTA. Uma vez que foram detectadas tais alterações, faz-se necessário aludir aos 

comprometimentos cognitivos subjacentes. A DTA é primordialmente conhecida pelo seu 

caráter degenerativo que leva a um comprometimento progressivo das funções cognitivas. 

Sendo assim, é muito possível que, em algum estágio da doença, o sistema linguístico seja 

afetado. A questão que se coloca neste estudo é se os problemas de expressão linguística de 

Tempo e Aspecto, detectados por meio das quatro aplicações do teste de preenchimento de 

lacuna, são oriundos de um comprometimento que atinge esse sistema ou sistemas não 

linguísticos.  

Com base nos dados obtidos até a terceira aplicação dos testes, parece que a expressão 

linguística de Tempo e Aspecto pode ser alterada em razão de um comprometimento 

cognitivo mais geral e conceptual, mas também pode ser alterada em função de um 

comprometimento no sistema da linguagem. Isso significa dizer que, embora haja uma 

correlação entre os declínios cognitivos mais gerais e conceptuais e o comprometimento cada 

vez maior na expressão linguística de Tempo e Aspecto até a terceira aplicação dos testes, não 

é possível afirmar somente com base nesses dados se a origem diz respeito a um 

comprometimento na linguagem ou em outros sistemas cognitivos não linguísticos. É possível 
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 Os resultados do teste de preenchimento de lacuna apresentados na tabela 13 se referem ao desempenho da 

paciente ao lidar com as sentenças-alvo desse teste. 
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que haja também um declínio no sistema da linguagem que acompanha o declínio cognitivo 

mais geral e que acarreta o problema na expressão linguística de Tempo e Aspecto. 

Já o comprometimento ainda maior na expressão linguística de Tempo e Aspecto 

verificado nos dados da quarta aplicação do teste de preenchimento de lacuna não está 

correlacionado a um declínio cognitivo mais geral e conceptual, visto que foi observada uma 

estabilidade neuropsicológica da terceira para a quarta aplicação dos testes neuropsicológicos. 

Uma possível explicação para os dados da quarta aplicação da avaliação linguística pode ir ao 

encontro das conclusões a que chegaram autores como Grober & Bang (1995) e Martins 

(2010). Sendo assim, é possível que um distúrbio no sistema linguístico seja o responsável por 

ter agravado ainda mais os problemas na expressão linguística de Tempo e Aspecto 

detectados por meio da quarta aplicação dos testes.  

Tendo em vista as hipóteses colocadas para este estudo, pode ser dito que a hipótese 

(1), que prevê a existência de alterações de Tempo e Aspecto na produção de pacientes 

portadores da DTA, não foi refutada. Em contrapartida, a hipótese (2), que prevê que as 

alterações na produção de Tempo e Aspecto na DTA são decorrentes exclusivamente de um 

comprometimento cognitivo não linguístico, mais especificamente de um comprometimento 

conceptual, foi refutada. Tal refutação tem suporte somente nos dados da quarta aplicação do 

teste de preenchimento de lacuna, uma vez que o comprometimento ainda maior na expressão 

linguística de Tempo e Aspecto detectado na última aplicação dos testes pode ser explicado 

com base na argumentação de que o sistema linguístico da paciente investigada se encontra 

afetado. Não deve ser descartada, contudo, a ideia de que um declínio em algum componente 

do sistema conceptual que não foi avaliado pelo teste neuropsicológico elaborado para este 

estudo seja o responsável por provocar o comprometimento cada vez maior na expressão 

linguística de Tempo e Aspecto. Assim sendo, ressalta-se a necessidade de novas pesquisas 

nesse campo de investigação.  

 No que diz respeito à fundamentação teórica apresentada nesta dissertação acerca dos 

sistemas cognitivos investigados, cabe destacar que a análise dos resultados das três últimas 

aplicações parece revelar um panorama que pode ser traduzido nas seguintes palavras: na 

segunda e na terceira aplicação, a expressão linguística de Tempo e Aspecto da paciente 

investigada está alterada. Se a origem dessa alteração não for um distúrbio no sistema de 

linguagem, é possível que as informações enviadas pelo sistema conceptual e por outros 

sistemas cognitivos ao sistema linguístico estejam comprometidas. Se o sistema linguístico 

estiver preservado, serão computadas as informações que lhe são enviadas dentro das 
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condições impostas pelos sistemas de desempenho. Se as informações estão danificadas, o 

produto da faculdade da linguagem, isto é, as expressões linguísticas também estarão 

alteradas; na quarta aplicação, além das informações provenientes de outros sistemas poderem 

estar alteradas, as informações do próprio sistema linguístico parecem estar danificadas, 

acarretando um comprometimento ainda maior na expressão linguística de Tempo e Aspecto 

apesar da estabilidade dos sistemas de desempenho.  

 Assumindo que possa haver um comprometimento cognitivo que incide 

especificamente no sistema de linguagem na DTA que parece não progredir paralelamente às 

perdas cognitivas mais gerais e conceptuais, pode ser dito que há uma perda seletiva das 

funções cognitivas. Assim sendo, é possível propor, com base nos dados obtidos neste 

trabalho, uma dissociação entre a função cognitiva conceptual e a função cognitiva 

linguística. Essa dissociação encontrada pode constituir mais uma evidência empírica em 

favor da proposta de modularidade da mente. Além disso, essa dissociação pode contribuir 

também para o questionamento deixado em aberto por Hauser, Chomsky & Fitch (2002), 

segundo o qual a faculdade da linguagem pode ser encarada como um sistema amplo que 

inclui os sistemas de desempenho. É possível propor, assim, uma caracterização da 

organização interna do sistema linguístico no qual estariam ausentes os sistemas de 

desempenho, constituindo, desse modo, uma evidência em favor de uma faculdade da 

linguagem no seu sentido estrito. 

 Além de uma dissociação entre as funções linguísticas e não linguísticas, é possível 

especular que os resultados encontrados constituem uma evidência para a proposta de 

dissociação interna ao sistema de linguagem, mais especificamente entre os traços linguísticos 

de Tempo e Aspecto. Foi possível observar que o comprometimento ainda maior na expressão 

linguística detectado na quarta aplicação, que parece decorrer de um distúrbio no sistema de 

linguagem, é maior em relação a Aspecto do que em relação a Tempo. Esse ponto de vista 

parece ser reforçado se relembrado que as sentenças do teste permitiam em maior número a 

detecção de problemas exclusivamente com a categoria temporal do que com a categoria 

aspectual. Todavia, há de ser considerado que essa é uma especulação incipiente, tendo em 

vista que foi observado do ponto de vista longitudinal, ainda assim, um declínio no 

desempenho da paciente ao lidar com as duas categorias. Dados coletados em aplicações 

futuras deveriam ser analisados com o objetivo de comprovar tal especulação. A detecção de 

um declínio no desempenho da paciente ao lidar com uma categoria em meio a uma 
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estabilidade ao lidar com a outra poderia constituir um evidência mais precisa para a proposta 

de dissociação entre Tempo e Aspecto no sistema linguístico.  

 No tocante à metodologia deste estudo, algumas questões precisam ser pontuadas 

nesta discussão. Com relação à avaliação neuropsicológica, é interessante ressaltar que os 

problemas encontrados por meio das aplicações do MEEM, inclusive em relação à categoria 

relativa a tempo, são compatíveis com o desempenho da paciente no teste de sequência lógica, 

o que pode conferir ao experimento desenvolvido um certo grau de confiabilidade.  

Pretendia-se, por meio da utilização do teste de sequência lógica, avaliar o sistema 

conceptual. Tendo em vista os traços conceptuais temporais e aspectuais relevantes para o 

sistema linguístico, tem-se que a avaliação neuropsicológica referente ao teste de sequência 

lógica parece dar conta de avaliar somente o traço do conceito de tempo relevante para o 

sistema linguístico e não o de aspecto. Desse modo, os problemas na expressão linguística de 

Aspecto decorrentes de um comprometimento conceptual foram explicados com base nos 

problemas conceptuais de tempo. Assim sendo, faz-se necessário, como um desdobramento 

deste trabalho, desenvolver como opção metodológica um teste neuropsicológico não 

linguístico que dê conta de avaliar o conceito de aspecto. 

 Com relação à avaliação linguística, mais especificamente com relação ao teste de 

preenchimento de lacuna, é necessário ressaltar a importância da utilização de um teste 

linguístico baseado em um método off-line. Esse método foi relevante para este estudo, pois 

permitiu que fossem fornecidos comentários pela paciente durante a realização da tarefa. Tais 

comentários foram incluídos nas análises e muito contribuíram para o delineamento dos 

aspectos referentes aos diferentes estados mentais da gramática da paciente. 

Tinha-se como um dos principais pressupostos para o desenho do teste de 

preenchimento de lacuna a delimitação das expressões adverbiais das sentenças do grupo 1, 

referente às sentenças de perfectivo, de modo que se optou pela utilização de expressões 

adverbiais como ‘ontem às duas horas’, por exemplo. Esperava-se que, com uma expressão 

adverbial o mais pontual possível, o informante estaria mais estimulado a selecionar a forma 

verbal perfectiva. Porém, ao selecionar a forma verbal para as sentenças do grupo 1, é 

possível um informante, saudável ou não, optar pela forma verbal com informações de 

Aspecto imperfectivo. Nesse caso, a delimitação da expressão adverbial por meio de 

expressões temporais como ‘às duas horas’ pode não ter sido a melhor solução. As alterações 

relativas às sentenças desse tipo apresentadas pela paciente foram discutidas em termos de 

declínios em relação às respostas oferecidas nas aplicações anteriores do teste, não podendo 
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ser caracterizada como uma alteração do ponto de vista transversal. Essa é uma questão que 

precisa ser considerada em trabalhos futuros. 

Ainda em relação a um possível aprimoramento deste trabalho, deve ser discutida a 

escolha de expressões adverbiais para o desenho de teste de preenchimento de lacuna como 

‘naquela hora’ e ‘naquele momento’, presente no grupo 5, referente às sentenças de Aspecto 

imperfectivo durativo e Tempo passado. Além de apresentarem informações de duratividade, 

essas expressões adverbiais também podem apresentar informações de pontualidade, levando 

à seleção de uma forma verbal perfectiva. Dessa maneira, foi adotado o mesmo critério 

utilizado em relação às sentenças do grupo 1 para a detecção de alterações em relação às 

sentenças do grupo 5.  

 A avaliação linguística também era composta por um pré-teste de nomeação. A sua 

elaboração só foi possível no intervalo entre a primeira e a segunda aplicação dos testes. Além 

disso, a sua primeira aplicação se diferenciou das outras em razão de não terem sido 

apresentadas opções de resposta na sua primeira versão. Sendo assim, o tratamento 

dispensado a esse teste deve ser o mesmo dado por Rochon, Waters & Caplan (1994) ao seu 

pré-teste, servindo somente para esclarecer para a paciente o conteúdo semântico das formas 

verbais que estavam presentes no teste de preenchimento de lacuna. Além da falta de 

uniformidade na aplicação desse pré-teste, outros problemas puderam ser percebidos no seu 

desenho, como, por exemplo, o uso de imagens estilizadas que apresentam modificações nos 

seus traços originais, mas que poderão ser solucionados em um refinamento do teste. 

 Por fim, outra possibilidade de aprimoramento da pesquisa pode estar relacionada à 

utilização de dados de um indivíduo saudável que fossem coletados longitudinalmente, bem 

como foi foram coletados o de uma paciente com DTA. Dessa maneira, seria possível 

comparar as perdas que são comuns de indivíduos idosos ao longo do tempo com as perdas 

que são comuns de indivíduos portadores da DTA, com o objetivo de verificar alguns dos 

problemas linguísticos que podem ser provocados exclusivamente pela DTA.  

Em poucas palavras, neste capítulo foram apresentados os resultados da avaliação 

neuropsicológica e da avaliação linguística. Detectaram-se alterações na expressão linguística 

de Tempo e Aspecto que, até a terceira aplicação, poderiam ou não estar associadas ao 

comprometimento cognitivo mais geral e conceptual. O comprometimento ainda maior na 

expressão linguística de Tempo e Aspecto na quarta aplicação não parece estar associado ao 

comprometimento cognitivo mais geral e conceptual. Assim sendo, concluiu-se que as 

alterações na expressão linguística de Tempo e Aspecto, até a terceira aplicação, poderiam ser 
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decorrentes ou não de um comprometimento cognitivo não linguístico mais geral e conceptual 

ao passo que os declínios revelados na expressão linguística de Tempo e Aspecto por meio da 

quarta aplicação parecem ser decorrentes de um comprometimento no sistema linguístico. 

Um possível desdobramento deste estudo deverá contemplar (1) o aprimoramento dos 

testes elaborados, (2) a elaboração de um teste conceptual de aspecto à luz dos traços 

conceptuais de aspecto relevantes para o sistema linguístico, (3) a utilização de um teste de 

nomeação desde o início da pesquisa, (4) a coleta de dados de um grupo de pacientes 

portadores da DTA, com mesmo tempo de demência, a fim de contribuir para a discussão a 

respeito da existência ou não de certos padrões relacionados à progressão das alterações 

linguísticas na DTA e (5) a coleta de dados de um grupo de indivíduos controles saudáveis.  
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Considerações finais 

 

 Nesta dissertação, pretendia-se investigar longitudinalmente eventuais alterações na 

expressão linguística de Tempo e Aspecto na DTA, mais especificamente na produção. Tendo 

em vista o quadro clínico de múltiplos impedimentos cognitivos da DTA, tais alterações 

poderiam decorrer de um comprometimento em sistemas cognitivos não linguísticos, como no 

sistema dos conceitos, por exemplo, ou de um comprometimento no sistema da linguagem. 

Desse modo, buscou-se contribuir para o entendimento acerca do comprometimento cognitivo 

que se encontra subjacente a essas alterações.  

Para alcançar os objetivos deste trabalho, foi selecionada uma paciente diagnosticada 

com a DTA, que foi submetida a quatro aplicações de duas avaliações de naturezas distintas: 

uma avaliação neuropsicológica e uma avaliação linguística. A avaliação neuropsicológica foi 

composta pelo MEEM, cujo objetivo de sua utilização era investigar o comprometimento 

cognitivo mais geral da paciente, e por um teste de sequência lógica, cujo objetivo era 

investigar o comprometimento cognitivo conceptual da paciente. A avaliação linguística foi 

composta por um teste de produção de preenchimento de lacuna, cujo objetivo era investigar a 

expressão linguística de Tempo e Aspecto. 

Na primeira aplicação dos testes, cujos resultados foram utilizados como parâmetro 

para detectar as eventuais perdas que pudessem emergir posteriormente, verificou-se que o 

comprometimento cognitivo apontado pelo MEEM era leve. Além disso, o teste de sequência 

lógica apontou uma relativa preservação conceptual em relação aos resultados das aplicações 

posteriores. Nessa mesma direção, os resultados do teste de preenchimento de lacuna 

apontaram uma preservação da expressão linguística de Tempo e Aspecto.  

Por meio da segunda aplicação dos testes, foi detectado um declínio tanto no que diz 

respeito ao comprometimento cognitivo mais geral e conceptual quanto no que diz respeito à 

expressão linguística de Tempo e Aspecto em relação à aplicação controle. Na mesma 

direção, os resultados obtidos por meio da terceira aplicação de ambas as avaliações também 

apontaram esse declínio em relação aos resultados da aplicação controle e da segunda 

aplicação.  

Já por meio da quarta aplicação dos testes, verificou-se um curso diferente dos 

comprometimentos detectados pela avaliação neuropsicológica e da avaliação linguística. De 

um lado, o comprometimento cognitivo mais geral e conceptual se encontrou estabilizado em 

relação à terceira aplicação. De outro lado, as alterações na expressão linguística de Tempo e 
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Aspecto se agravaram, conforme pôde ser verificado com base nos resultados dessa aplicação 

dos testes. 

O comprometimento cognitivo subjacente à parte dos declínios verificados na 

expressão linguística de Tempo e Aspecto pode estar relacionada ao comprometimento 

cognitivo mais geral e conceptual ou a um comprometimento no sistema de linguagem. Até a 

terceira aplicação, o comprometimento cada vez maior na expressão linguística de Tempo e 

Aspecto poderia estar associado aos declínios da cognição como um todo e dos conceitos ou a 

um declínio no sistema da linguagem. Com base nesses dados, não foi possível refutar a 

hipótese de que as alterações na produção de Tempo e Aspecto na DTA são decorrentes 

exclusivamente de um comprometimento cognitivo não linguístico, mais especificamente de 

um comprometimento conceptual. 

Já na quarta aplicação, os resultados apontaram para um declínio na expressão 

linguística de Tempo e Aspecto que pode estar associado a um comprometimento no sistema 

linguístico, já que os comprometimentos não linguísticos estavam estabilizados nessa fase de 

investigação. Sendo assim, parte das alterações encontradas na expressão linguística de 

Tempo e Aspecto de pacientes com a provável DTA pode decorrer de um comprometimento 

genuinamente no sistema da linguagem. Dessa forma, a hipótese de que as alterações na 

produção de Tempo e Aspecto na DTA são decorrentes exclusivamente de um 

comprometimento cognitivo não linguístico, mais especificamente de um comprometimento 

conceptual, foi refutada. 

No que concerne especificamente à expressão linguística de Aspecto, deve ser dito que 

as alterações relativas a essa categoria, assim como estabelecido para a categoria de Tempo, 

foram analisadas à luz dos resultados do teste de sequência lógica. Contudo, esse teste parece 

avaliar o conceito de tempo relevante para o sistema linguístico e não o de aspecto, cabendo a 

desdobramentos deste estudo um refinamento da metodologia desenvolvida. 

 Por fim, cabe destacar que, do ponto de vista clínico, este estudo pode ser relevante no 

sentido de trazer contribuições acerca das características relacionadas à progressão da DTA 

no que diz respeito a fenômenos linguísticos. Do ponto de vista teórico, pode ser dito que este 

estudo contribui para a detecção de alterações na expressão linguística que podem decorrer de 

um comprometimento no sistema da linguagem. Além disso, os resultados parecem constituir 

mais uma evidência empírica para a proposta de modularidade da mente, revelando uma 

possível autonomia do sistema linguístico em relação a outros sistemas cognitivos. 
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ANEXO 1. Comandos do MEEM categorizados segundo Caramelli & Nitrini (2000). 
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ANEXO 2. Exemplo de imagens que correspondem à sequência de número 2 (‘fritar um 

o o’) do teste de sequência ló ica. 

 

1ª Imagem:                                                   2ª Imagem:  

 

     

 

3ª Imagem:                                                   4ª Imagem: 

 

     

 

 

 

 

 



 
 

171 
 

ANEXO 3. Descrição das imagens que compunham cada sequência do teste de sequência 

lógica. 

 

Sequência Situação Imagem A Imagem B Imagem C Imagem D 

Prática 
escrever 

uma carta 

personagem com  

o papel e a caneta 

nas mãos 

personagem 

escrevendo  

personagem 

dobrando  

o papel 

personagem 

colocando o papel 

no envelope 

1 
lavar a 

louça 

personagem 

colocando 

detergente na 

esponja 

personagem 

esfregando  

o prato com a 

esponja 

personagem 

enxaguando  

o prato 

personagem  

secando  

o prato 

2 
fritar um 

ovo 

personagem com  

o ovo e a colher  

nas mãos 

personagem 

quebrando  

o ovo 

personagem  

fritando o ovo  

na frigideira 

personagem 

colocando o ovo 

frito no prato 

3 
arrumar a 

cama 

cama com lençóis 

desarrumados 

personagem 

dobrando  

o lençol 

personagem 

colocando a 

coberta na cama 

personagem com  

a cama arrumada 

4 
ralar a 

cenoura 

personagem com  

a cenoura e a faca 

nas mãos próximo 

ao ralador 

personagem 

descascando  

a cenoura 

personagem 

ralando  

a cenoura 

personagem  

com a cenoura  

ralada no prato 

5 
fazer a 

barba 

personagem  

com o aparelho 

 e a espuma de  

barbear nas mãos 

personagem 

colocando a 

espuma de  

barbear no rosto 

personagem 

manuseando o 

aparelho de 

barbear 

personagem  

com a barba feita 

segurando o 

aparelho de barbear 

6 
escovar 

os dentes 

personagem com  

a escova de dentes  

e o creme dental  

nas mãos 

personagem 

colocando creme 

dental na escova 

de dentes 

personagem 

realizando a 

escovação dos 

dentes 

personagem 

enxaguando  

a boca  

7 

comer 

uma 

banana 

personagem  

com a banana  

na mão 

personagem 

descascando  

a banana 

personagem 

mastigando  

parte da banana 

personagem  

com a casca da  

banana na mão 

8 
calçar o 

sapato 

personagem 

colocando as 

meias nos pés 

personagem  

calçando  

o tênis 

personagem 

amarrando o 

cadarço do tênis 

personagem com o 

tênis calçado e o 

cadarço amarrado 

9 
beber 

água  

personagem com  

a garrafa de água  

e o copo vazio 

personagem 

enchendo o  

copo com água 

personagem 

segurando o 

copo cheio  

de água 

personagem 

bebendo a água  

do copo 

10 
fazer um 

suco 

personagem com  

a faca na mão 

pronto para 

 cortar os limões 

personagem  

cortando  

os limões 

personagem 

espremendo  

os limões 

personagem  

com os limões 

espremidos e o  

suco no copo 
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ANEXO 4. Exemplo de apresentação das sentenças do teste de preenchimento de lacuna. 
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ANEXO 5. Ordem de apresentação das sentenças do teste de preenchimento de lacuna. 

 

Prática: Nos próximos dias, João vai precisar _____ dinheiro. (para/em/de) 

1) Amanhã, João vai cantar ______ Salvador. (em/de/com) 

2) Antigamente, João ______ carrinhos. (desenhou/desenhava/desenha) 

3) Naquela hora, João ______ a casa. (limpou/estava limpando/está limpando) 

4) Ontem às duas horas, João ______ a bola. (chutou/chutava/chuta)  

5) Na terça, João vai descansar _______ tarde. (em/de/com) 

6) Daqui a pouco, João vai andar ______ bicicleta. (em/de/com) 

7) Hoje em dia, João ______ selos. (colecionou/colecionava/coleciona) 

8) Atualmente, João ______ paisagens. (fotografou/fotografava/fotografa) 

9) À noite, João vai retornar ______ casa. (para/em/de) 

10) Anteontem às três horas, João ______ a luz. (apagou/apagava/apaga) 

11) Naquele momento, João ______ o quarto. (pintou/estava pintando/está pintando) 

12) Anteontem às duas horas, João ______ o presente. (entregou/entregava/entrega) 

13) Daqui a pouco, João vai cuidar ______ doentes. (para/em/de) 

14) Atualmente, João ______ móveis. (fabricou/fabricava/fabrica) 

15) Amanhã, João vai regressar ______ férias. (para/em/de) 

16) Agora, João ______ o lanche. (preparou/estava preparando/está preparando) 

17) Quando criança, João ______ revistinhas. (comprou/comprava/compra) 

18) Ontem às três horas, João ______ a campainha. (tocou/tocava/toca) 

19) Durante todo o dia, João vai participar ______ palestras. (para/em/de) 

20) Em uma hora, João vai viajar ______ São Paulo. (para/em/de) 

21) No fim do mês, João vai acampar ______ Parati. (em/de/com) 

22) Hoje em dia, João ______ computadores. (consertou/consertava/conserta) 

23) Neste momento, João ______ a garagem. (lavou/estava lavando/está lavando) 

24) No próximo mês, João vai lutar ______ competições. (em/de/com) 

25) No ano que vem, João vai trabalhar ______ noite. (em/de/com) 

26) Mais tarde, João vai passear ______ barco. (em/de/com) 

27) Agora, João ______ o terreno. (capinou/estava capinando/está capinando) 

28) No ano que vem, João vai morar ______ Curitiba. (para/em/de) 

29) À noite, João vai malhar ______ Niterói. (em/de/com) 

30) Antigamente, João ______ esportes. (praticou/praticava/pratica) 
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31) Mais tarde, João vai falar ______ futebol. (para/em/de) 

32) Na terça, João vai chegar ______ viagem. (para/em/de) 

33) Neste momento, João ______ o sapato. (engraxou/estava engraxando/está engraxando) 

34) Quando criança, João ______ pirulitos. (chupou/chupava/chupa) 

35) Em uma hora, João vai nadar ______ disposição. (em/de/com) 

36) Durante todo o dia, João vai estudar ______ dedicação. (em/de/com) 

37) Naquela hora, João ______ o quadro. (colocou/estava colocando/está colocando) 

38) No próximo mês, João vai mudar ______ emprego. (para/em/de)  

39) No fim do mês, João vai trocar ______ carro. (para/em/de) 

40) Naquele momento, João ______ a calça. (passou/estava passando/está passando) 
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ANEXO 6. Exemplo de slide referente à segunda versão do pré-teste de nomeação com 

opções de resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


